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Chicago, IIL 6O632. Tel. YA 7-598(1

(TATI »A«M

HOMEOWNERS POLICY

State Farm Fire .and Casualty Company

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS -NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJLMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

Chicago, Ill.

Namai, Žemė — Pardavimvi 
REAL ESTATE FOR SALE

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis: 

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVE. 
~ — 523-8775

A. TVERAS
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<5th -Street 
Tel. REpublic 7^1941

NAMŲ REMONTAS ' 
Langai — Durys —Porčiai — Ca 
mento laiptai

M. ŠIMKŲ S
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE A

F. Zapolis, Agent e 
3208'/z W. 95th Si 
Everg. Park, 111, 60642, - 424-8654 1”™“^

Taip pat daromi vertimai, guniniy

šymai ir kitoki blankai.

TARI* u

yr
V-

hI
Kelionė autobusu į festivalį ir at^al Nr. 259

2212 W. Cermak Road

■
’į-si

. J1
ŠIMAITIS REALTY

■ Vladas Leįkus,gyv. Brigh-,kreiptis Į Meticpolitan Banką, 
T^» I *  * v -‘v- *APLINK_Mūnir3WTOIUS

M. Miškinytė

kjad
X-ir-St

dienį,. protestuodamas,BUTŲ NUOMAVIMAS—paren
tinių Tautų diplomatai. Jungti- f

nių Tautų sesijoje JAV Valsty-Xeikalaus-daugiau lėšų. Laukia-

Dr.

Bazargano atsistatydinimą, pa-jienoms ir jų platininio vajui.

i

or

U

. j .> > r. t c ’ t
Prunskio pranešima perskaitė

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ 1 Popiežius Sukvietę

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas Pe-savo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa- ParuOštaĮfcnyga
te daugiau kaip 120 kardinolų

©•

jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida.
V r

leteniai. Iš asmeniškų, lėšų kun.
kinių kulkosvaidžių ir pakanka- £un ■ Romeo pancirolli. ilgust

Kinijos premjeras
? (■

sienyje. Irano vyriausybė visą

v

II
mintinu;-• itiiiiiimii ,hinil ijftiiir nmh ‘•w>nrTin: ib,

r TRUMPAI’

kad sriuba bei jos garai atidaro 
nosies porus ir išvaro laukan 
šalčio' virusus. Ta darba atlie-

— Pranciška Šimkus ir Sta
nislava . Brazauskas prašomos

HEATING & AIR 
CONDITIONING SERVICEMEN

Many company benefits. Must have

________Notary Public________
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

-HELP-WANTED — FEMALE
DarbininK? Reikia____

. rašomi straipsniai U amerikiečių 
nelietuvių spaudą.- Paruošta- są.- 

'lahka apie Altą. Išsiųsta 27 biu-

. Ateinančiais metais-Madrido pagaliau, atkreipė dėmesį Jung- 
kpnferenęijąi ^pasiruošimas _pą

Altos iždininkas J. Skorubs- dol.), Rockfordo — St. Surantas 
kas pranešė,_ kad nuo paskuti- (auka 200 dol.), St. Petersburg©

sybės ir Irako. Didžiausia įtam
pa kyla visame Kurdistano pa-

s v

rytus Islamui nusikaltimus^ 
Valstybės departamentas, pil

MUH

8 KAMBARIŲ mūrinis bungalow,, 

garažas, arti Marijos mokyklos ir Šy 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti.

2 ro 4 MŪRINIS Brighton Parke. 
Palikimas. $47,000.

įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 

Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už-

r

» L

2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIU

machine tooling experience prefered
L_J ‘ ’
time- possible. Apply m person 

call 476-7600

JOHN AMANN SONS CO., INC.

58,09 S. Oakley
— Chicago, IL, 60636--------

M. L. S.
Gausus namų paslrtū kūnas 

pietvakariuose

ŠUDRAI T IS RE ALT I
Įvairi’abdrauda —INSURANCE

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

‘4
i

Sumažės paskolų 
nuošimčiai

TOOL & DIE MAKERS r
Wire & metal fabricator. Four-slide 

but not required. Single shift. Oyer

exp." in oil heat service.
------------------- Coll 231-7770-— 

ask for RICH JACKSON.

ui ;

kalakutienos kainos. Ekono- j aPie testamentų sudarymą 
šeimininkėms žinot i

naka.d_ didesni—kalakutai
pigesni,- nors juose yra mažės

_____ HELP WANTED— MALI 
Darbininky Saikia__

Jay Janis. Federalinio Na
mams Paskolų banko-riarybos-

, w L y — * * ■ ė. .x — - ji

kardinolus
į VATIKANAS? Italijar 
piežiūs. Jonas Paulius II šukvie-

Bendruomenė persiuntė 1,843 ’ 
dol. Gauta pajamų iš iram© hūb- 
mos, už multiplikacijų mašiną.

bes sekretorius Gyrus" R. Varice 
pareiškė, kad nėra laiko nusta-

nib suvažiavimo buvo'’pajamų —dail. A. Rūkštelė, Clevelando 
—• Alg. Paūtien-is. ’'

.JAUT Informacija)

Tarptautinei pagalbai 
naudos Mekong upę

Į - bado šmėklą Kambodijoje

pasitarti Vatikano finarisįniais 
reikalais. Popiežius yra pasiry
žęs <" ................. % %,

Pahlevį dabartinei Irano vyriau
sybei, kad. galėtų teisti- ūž’ pada-'

| laike šešių- mėnesių, s-. '

Okupacinė Viėtriariio1 valdžia 
visą tarptautinę -pagalbą nukrei-

74,392 dol., išlaidų 57,242'dol:; -■ 
lieka-kaso j - (su- praeitų' metų li
kučiu) 50,528 doL Pajamų dau
giausia gauta iš aukų. Lietuvių

duoti kardinolams atskaitą 
apie dabartinį finansų stovį ir 
prašyti’ jų patarimo.

? eįikitų- .metų pradžioj e. Bii vo

akcijos, susižinoti .su Lietuvos j bėgėlių stovyklose Tailande, 
atstovybe,"".......

_ pasitarimai?Boch
ji; i i.. * ii*
INFORMACIJŲ SRITIS

lųfpym.į direktoriaus,, kun. J.

JŽDLNINKO SKORUBSKO PRANEŠIMAS
ALTOS KONFERENCIJAI

... ~ . V. - V - ” • - * - -

Altos iždininkas J. Skorubs- dol.), Rockfordo —

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America N

The Lithuanian Daily News 
Published by The Lithuanian News Publuhing Co.. loc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608 
HAymarket 1-6100

—••••eeeeeeeeeeeeee•••••••••«• 
Over One Million Lithuanian

In The United States ff

•>-j, ____ _____________________

padarė A. Chaplikas. Patikrinus
~k'asos knygąį išlaidų* ir pajamų

- :*

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky Ir Darbininkiv

DRIVERS

— Own vehicle.
Sm ah—package—deli very;— 

761-9070 .

T **

h h

— — Juozas B. Laučka, Bethes
da, MD, Amerikos lietuvių ka- 

jtalikų veikėjas, išrinktas Alei- lx*-, i. r- i .. v T-r
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-JU PREMJERAS M. BAZARGANAS ATSISTATYDINO;
VYRIAUSYBŲ SUDARĖ ISLAMO TARYBA

ma stipresnės paramos

Jgdo^Įo^jų vardu pranešima

IRANIEČIAI BIJO, KAD IRAKO KARO : 
t. T / JĖGOS. NEPADĖTŲ KURDAMS-- .

Chomeini partizanus, 
daugumoje jaunus ■ vaikėzus.
Kurdams reikia kelių priešlan-

-^lijonąi-kmrĮbpdięčiųvbattau  jar 
Jis pakartotinai pranešė apie 
prez. Carterio ' pažadą skirti į . 
Kambodi jdš ~' b a d a u j antiems1 
maisto už 30 milijonų • dolerių

ERIKOS KONSULATUMULA PAGROBĖ D
'■* * - « • - - - , < I 5 i . '• — ' ♦ . -

Įįg

&

BAGdADAS. Irakas.'—Pas- mulos 
kutiniu metu labai Įsitempė san
tykiai tarp naujos Irario vyriau-

jflfr 4:

t’ :■
■ • »i :■ 
J ii c

ii <
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J 3;

nias be pamokymų ir propagan
dos bei besąlyginio gyrimo ar 
peikimo. Ji užsisakė Naujienas 

pardavinėjami maišeliuose pri- Puse^ nirių per tarnautoją ir 
emamemis^amomis--Artėįam Socialinio skyriaus redaktorių

CICERO LIETUVIŲ J AUNIMAS
A

1979 metų lapkričio mėn. 17 d., 1 valančią popietų, Milwau
kee, Wisconsin, yra ruošiamas INTERNATIONAL HOLIDAY 
FOLK FAIR, kuriame dalyvauja daugelio tautų jaunimas, šok
dami savo tautinius šokius.

Į tą festivalį yra pakviestas dalyvauti ir Cicero lietuvių Tau- 
kuriam vadovauja p. Sofija Palionienė. Virš

Tautinių Šokių Būrelis vyks į M J wuakę autobusu. Auto-, 
ir 50 Avė., Ci-| .

tiniu Šokiu Rateli* 
minėtas
busas išvažiuos nuo Rodsevelt mokyklos, (15 St 
ccro) 9:3(1 vai. ryto.

Norintieji pamatyti šį didingą festivalį, gales ten nuvykti ir 
autobusu kartu su šokėjais.
tik $5.00 doleriai. Įžanga į festivalį apie $3.00.

Teirautis: 863'6754 arba 656-6755. (Fr.)

ka ir karštas vanduo, tik žv- 
m:ai lėčiau, gi sriubos maistin- 
gunras duoda visam kūnui tvir
tumo.

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai {
.   ■_ :

Pramonės ir Prekybos ad- tačiau juodosios meškos gali iš-
I: vystyti_.30 mylių. pęr_ valandą 
greitį ir pralenkti vilką ar pil
kąją laputę.

• LaprkiČio mėnesį krautu
vėse bus pakankamai šviežios j 
žuvies labai palankiomis kaino-;
mis. Taip pat bus galima pirkti:

ministracija_ apskaičiavo,
kas antra amerikietė kasdien' 
varioj a perfiumą, gėlių vande
ni bei veido vandeni, šiais me
tais šiems dalykamas jos išleis 
1.4b bilijonų dolerių.

• Jei jums pasitaikė į skal
biamą mašiną įpilti perdaug 
skalbimo miltelių ir muilo pu
tos trukdo skalbimą, Įpilkite tru
putį druskos. Druska sumažins 
putas ir skalbiniai bus balti, 
kaip sniegas.

• Vaikai mėgsta maltos mė- 
sos—paplotėlius — hamburgers. Į miškoms 
Jie būna dar skanesni, jei išva
rą maltos .mėsos įmaišysi te -pw-- 
sę puoduko obuolių -tyrės.

v• Artėjant' žiemos šalčiams, 
svarbu žinoti aplinkoje esančių 
žvėrelių ir paukštelių papročius, 
kad galėtume jiems padėti. Gal 
bus Įdomu žinoti, kad vėžliai 
yra dideli ėdrūnai, bet jier gali 
būti keletą mėnesių visai neėdę. 
Meškos atrodo yra nerangios,

rengia vakarą -- koncertą lap
kričio 17_ iL Jaunimo centre. 
Koncerte dalyvaus sol. Anita 
Pakalniškytė ir pianistas E. 
Krikščiūnas. Lapkričio 24 d. 
choras dalyvaus Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo minėjime 

^U8L=tiatharmes mieste. Ruošia 
iLKVS Ramovė kalbės inž. Ste
pas šetkus. Minėjimas bus Slo
vakų salėjet pradžia 6:3(1 vai. 

J vak.

VLIKo metinis seimas įvyks 
gruodžio 8 ir 9 d. Balitmorės 

. Lietuvių namuose. Organlzaci- 
; niam koųaitetui pirmininkauja 
dr. Armonienė. Dr. K. Jurgėla, 

■ inž. L. Grinius ir žnm. Alg. Gus
taitis pakviesti skaityti paskai
tas.

ton Parke, nesenai grįžęs iš sa~- tek 254-1000, dėl indėlių. Neat- 
vo nuosavybės Wisconsin vals- siliepus, gali pinigus nusavinti 
tijoje, j ----- j- 
gausiai jas parėmė, įteikdamas į 
$50: $33 metinei prenumeratai' 
*r $17 Naujieną paramai. Dėkui, 
už vizitą-ir -už auką?—------

lankėsi Naujienose ir; valdžia.
]

.Į St. Petersburgo ALTos sky-
. . riaus narių susirinkimas šau-

• kiamas Japkričio 14 d. 3 vai. p.p.
Lietuvių Klubo patalpose. Bus

— Dėkui Jonui Adomėnui iš svarbūs pranešimai. (Po to kavu- 
Marquette Parko už vizitą ir už tė. Kviečiami atsilankyti ir sve-

žuvies labai palankiomis kaino-j Ponia K. Bernotas iš 
mis. Taip pat bus galima pirkti !BriShton domisi lietuvių span- 
žemesnėmis kainomis bulves, ni®gsta^straipsnius bei ži-
kopūstus, kaliflaurus, svogūnus, 
morkas ir kručkus. šiemet bu
vo geras obuolių derlius Jir jie

Socialinio skyriaus redaktorių 
Padėkos Dienai iau skelbiamos Jrisininka Praną šulą, knygos 

kainos. Ekono-i aPie testamentlJ sudarymą au->
Ųorių.~Dėkui jai-už-dėmesį Nau-'Dėkui.

_.r£)Įjienoms ir jų platininio vajui.
įGeraTžinią apie-liaują-prenume- — Ronaldas Yaisaitis, Mate-
i ■ i i • • son, 111., Cook Apskr. šerifo po-nis nuošimtis kaulų. ra tore malonu skelbti visiems j ,-x-

_— ---- ___________________—. skaitytojams_____ __________ ■
'• Daugelis motinų Ameriko- _

................ -" - - į — Konstantinas Petrauskas
slas vaistas nuo slogos yra viš- Bridgeport© apylinkės tapo
ie yra įsitikinusios, kad geriau-J

tienos sriuba. Mt Sinai Medical prenumeratorium, už-
cėhtras ’Miami Beaoh patyrė,Į sakydamas jas pusei metų ir 

i įteikdamas jų leidimui paremti 
$2 auką. Jis Naujienas pirkdavo 
paskirais numeriais platinamo 
vietose, bet artėjant žiemai ir 
pagerėjus pašto patarnavi
mams, jas atneš į namus. Malo- 
nu^uirėti-visuomenininką-ir-Lal-- 
fo veikėją skaitytojų sąrašuose. 
Dėkui už iteikta auka. - .c- w

$7 auką. Taip pat dėkui tos apy-Įčiai. 
linkės tautiečiui, užsisakiusiam 
Naujienas vJeneriems metams 
ir Įteikusiam $2 auką.

— A. Maskaliūnas iš Gageltininkų Federacijos vadu. Kon- 
Parko', nelaukdamas raginimo, trolės kdmisijon išrinkti:' Tere- 
pratęsė prenumeratą ir ta proga, sė Gečienė, Vytautas Volertas 
parėmė Naujienų leidimą $7;ir Cezaris Šurdokas, o kandida- 
auka. Ponia Paulė Gudaitis iš tu liko K. Gasparėnas. Ilgame- 
St. Petersburg Beach, Fla., per tis federacijos vadas dr. Pe 
Igną Slapšinską atsiuntė $33.‘tras Kisielius nckandidatavo.

Chicagos Anglijos-Britanijos 
Klubo Tradicinė KRINTANČIŲ 
LAPŲ Balius Įvyks 1979 m. lap
kričio 17 dieną, šeštadieni, Jau- 
nimo Cent ro Drdžio joj e” Salėje. 
Bus nuotaikinga speciali pro
grama, šalta ir šilta vakarienė 
ir turtingas dovanų paskirsty
mas. Gros BICHNEVIČTAUS 
orkestras. Dėl bilietų skambinti 
523-3506.

jlicijos pareigūnas, gavo iš še- 
Trifo Richard J. Flrod pagyrimo 
raštą už ypatingas pastangas 
likviduoti vagių gaują Leyden 
priemiestyje.

— Toronte įsteigta blaivybės 
organizacija ‘Alcoholics Ano
nymous”, į kurią Įstojo turį pro
blemų Su girtavimu lietuviai, 
norį visiškai nustoti gėrę. Mon- 
trealyje sėkmingai veikia “A. 
A.” organizacijos lietuvių sky- 
T5ūs. ? . Ų ; ~

— Muz Darija Deksnvtė-Po-

TeL Virginia 7-7747

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chkagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

D Ė ME S 10 
62-80 -M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $106 pusmečiui automobilio

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDASr~4059 Archer Ąve. ~

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiv 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra

to

dokumentus; —rasta- - viskas^ pa
vyzdingoj-tvarkoj. . . . . . _ -

Diskusijų metu dr. K. Bobelis

pabrėžė>- -kad- švarstaiit apie ,mū-pabrėžę>- -kad-švarsįantapię_mū- sekančius 6 mėnesius. Devy-
sų dip.lpmątinių.tąrnybų išląiįy-! njmilijonai _ dolerių paskirti 
mą, reikia prieš imantis kokios j kambodiečiams, esantiems pą- 

x‘- — t-.xa—. • bėgėlių stovyklose Tailande.
r'Prie pagalbos' prisideda dar 31 

Suvažiavime ilgiau SiskuĮųotį valstybė; Tarptautinis- Raudo- 
——i—-- f . .. nasįs Kryžius paprašytas 165,OOQ 

., tanų ; maišto ik ;$Į11 milijonų

žinti ir jas užsisakyti.
Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau-

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENE

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

Kviečiame pasinaudoti proga.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ.
——Nuoširdžiai—kviečiame visas ir visus j plati-
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis. 
NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

__ ___SIUNTINIAI Į LIETUVĄ--------
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, DL 60629. — TeL WA b-2737 

V. VALANTINAS

_____---- GAL rrid a y - -

Typing, receptionist all around. 
Salaiw negotiable.

782-3512

šaligatviai ir kita
Kalbame lietuviškai

TeL 476-5635

- inž. 'Gr.—Lazauskas.- Parašyta? 
: knygutė. apie žydus, kurioš iš

spausdinta- 5;000r Išleista knyga 
“Lietuva-,bolševikų -okupacijoj”. 
Paruošta -.brošiūrfl's;/‘Lifhuanią” 
trečia —laidai Paruošta? ilcnyga

Bėgome- hiio teroro7’? Kny^a iš-

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_ .... dol.
Pavardė ir vardas ____ _______ ________________ ____ ______
Adresas ____________________________________ _________

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE \

yra seniausia, didžiausia Jr turtingiausia lietuviu fratemalinė or- t

->—Užsakau Naujienas kaip dovaną saver__ r
yra naujas skaitytojas. Priede __
Pavardė ir vardas_________ ____
Adresas

... dol.

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

kuris M

ganizaeija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus. /

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus diroa. 5

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILUONUS_doleriu

Sekantis įvykis profe- 
tinėje programoje

Jėzus tarė: “Iš tiesų, iš. tiesų 
sakau tau, jei kas nėra užgimęs 
iš naujo (arba aukštybės), tas 
negali matyti Dievo karalystės.” 
Jono 3:3;

Pasiklausykite šios ypatingos 
programos apįe^arfimos-ateities . 
įvykius šiandien 9:15 vai. vak 
radijo banga 1490 AM per “Lie 
tuvos Aidus”.

Penktadienį per Sophie Bar 
cus radijo programą išgirsite 
“Gaila — dar yra vietos’’.

Parašykite mums, pareikalau
dami knygelės “Mirtie, kur ta i 
vo geluonis?” Prisiusime dova
nai. Mūsų adresas:

LITHUANIAN MINISTRIES.: išleista knyga su legališkomr
P. O. Box 321,

Oak Lawn, Ill. 60454

-pia-Mekdrig ūpev Jf atsišakė^prN 
imti amerikiečių pagalbą sau
sumos -'keliu " kenvoj ais, bi j oda-' 
ma, 1 kad gėrybės • nepatektų 
Khmer Rouge', partizanams.

Apskaičiuojama,. kad Kambo- 
. dijoje.badauja-ne mažiau, kaip 
2.5 milijono gyventojų,., jų tarpe 
700,000 vaikų ir ligonių. Ketu
riemsmilijonams gyventojų yra 
tik apie 50’gydytbjų.'

I

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons' 
W e 11 s peržiūrėta, ‘‘Sūduvos

v
c

apdraudų savo nariams.

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

#

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali

Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas — 
Adresas ...

t'

Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų. 
Pavardė ir vardas 
Adresas------------

Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

Sla — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

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

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

307 W. 30th St.
T«L Q12) 543 2210

į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums

1 —5

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

Tel. 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, UI- 60629

J? Prunskis paskyrė 1,000 dole
rių premijos radijo - valandė- 
lėihs. -Buvo-laikomos paskaitos 
apie Lietuvą universitetuose—ir 
organizacijose. . Buvo paruošta
medžiaga radijo valandėlėms
Vasario 16 d. proga. Altoje ve
dama kartoteka išvežtų į Sibirą. 
Malonų buvo dirbti, . susilau
kiant prielankumo iš valdybos 
narių. ... . . v -

Juozo šmotelio

- ATSIMIN1MŲ- 
SKIliSNELIAI

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

Čikagos ir apylinkės lietuviai 
r W ‘ “ 1 at
Ą vykti ir knygą pasiimti. Kitu 

r užsiss

t

i
skirsnelių mėgėjai, prašomi

L r --
K gyvenantieji prašomi 

kyti paštu.
f , Knygos kaina — 5 doleriai. 

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė., 

Chicago, IL. 60629.ži,
fe1Ji ,v

— Pietų Afrikoje juodžiai is-

kVVVXAVKV*XVKVvv\ ei jos centrą.
sprogdino Soweto miesto poli-

formomis.
Knyga su formomis gaum 

ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
goŲILL. 6060% Kama $3.0(1

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

PoMmul^nii-itch
drugytlireSli buy
withoutan Rx!

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENEVUse only as 
directed. The medically proven 
creme for 
itching. V BiCOZENE

(JETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town ot Laki)

□•lo namus Ii lauko Ir Ii 
Darbas garantuotav

Skambinti YA 7-9107
- STASYS ŠAKINIS ”

WANTED TO RENT

Bridgeport© ar Brighton par
ke reikalingas 4 kambarių bu
tas. Neturim kačių ir šunų. Te- 
lefonuokite - - ___

HA 1-6100.

Arthritis Sufferers’
Now. Get relief • 

for painful inflammation* for painful inflammation ** * 
and protection for your stomach!

For minor arthritis pain. Arthritis Pein 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets. Plus two 
antacids for double stomach protec
tion. Try Arthritis Pain Formula, the 
arthritis specialist from the makers of 
Anacin? « i

■ K

6 — Naujienos, Chicago, Hl. — Tuesday, November 6, 1978
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SKYRIŲ PRANEŠIMAI

Pranešimus iš skyrių veiklos 
padarė: Bostono — A. Chapli
kas (atvežė 1,700 dol.), Chicagos 
— T. Kuzienė (auka 2,000 dol.'), 
Los Angeles — VI. Bakūnaš 
(auka 3,500 dol.), Cicero —- dr. 
By. Motušienė, Detroito — dr.
AJg. Barauskas (auka 700 dol.), 

— P: Maldeikis, 
A. Vinikas, Mia-

Hot Springs- 
Lake apskr. - 
mi — P. Šilas, New Yorko — J. 
Valaitis, Palm Beach — J. Dau
gėla, Pittsburgho — V. Yucius 
(auka 1,000 dol.),' Racine, Wis. 
— V. Kažemėkaitis (auka. 200
£

K
KALENDORfcLIS

Lapkričio 7: Karina, Ernestas,. 
Gata, Žanga, Sirtautas, Jurtenis.

Saulė teka 6:28, leidžiasi 4:39.
, ;> U' r » I

Oras vėsus, plynos.

S
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DAR4MABAI ĮTEMPTI SANTYKIAI f 
TARP IRANO IR IRAKO ;

J&iką_l^do__iiLJ.eidžia%kurdams. 
pereiti sieną ir aplankyti gimi-

?- jau Italijoje
—VENECIJA^Ita'lfjari^HGhijo^. 
premjeras Hua Guofėrtgas, pra
leidęs visą savaitę Anglijoje'; ir 
išsikalbėjęs su paprastais žmo
nėmis ir aukštais'' pareigūnais, 
įskaitant ir karalienę, padėkojo 
britams už draugingą priėmi
mą, bet nepakvietė jų vykti-į 
Kiniją. Jis tvirtino, kad kinie
čiai galėtų daug pasimokyti .iš 
bridų darbininkų,- mokyklų; mu
ziejų ir aviacijos dirbtuvių. 
Premjerui patiko tvarka ir dar
bininkų pareigingumas. Jis no
rėtų, kad visi kiniečiai turėtų . Islamo atstovą ir nuvažiavo to- 
tbkį jausmą.

Pirmadienį Kinijos premjeras 
jau buvo Italijoje. Jis nuvyko 
į Veheciją 'ir apžiūrinėjo italų 
pramonę ir muziejus.' Venecijo
je jis aplankė rūsyje dirbančius 
italus specialistus. ' •

Iš Venecijos Hūa Guofengasi 
išskrido į Romą. .

— Iowa valstijoje 71% bal
suotojai pasisako už Carterį,- o- 
21% už sen. Kennedy.

nes. Tuo tarpu Irano vyriausy
bė- nori visą pasienį .stropiai 
saugoti. Iraniečiai norėtų sieną 
visai uždaryti ir neleisti kur-
dams susitikti, bet nepajėgia to
padalyti. ViŠžį laiką eina susi-
siekirnaš. tarp Irano ir Irako 
kurdui ^^s?

■ Praeitą savaitę buvo nušautas 
mulos Chomeini asmeniškas at
stovas Kurdistane. Motociklu 
pravažiuojantis kurdas nušovė

liau. Policija ir mulos partizanai 
b.andė_luzpuo]iką_ sugauti,—bet
kalnų keliais jam pavyko pabėg
ti. Kelis kartus kurdai užpuolė 
Irano pasienio sargų kareivines 
ir visus ten išnaikino.

GALVOJA APIE KURDUS-.
j ' TANO IŠLAISVINIMĄ

-. Kurdų vatiąįJabąidrirntai gal-

— C. ■ — , ■ į .1 r < I * . - - t

— Gijanoje teroristai nušovė 
vieną ministerį; o kitam į auto
mobilį pataikė kulką. - *

( . — ■---- -
—.Aukso uncija Europoje'kai- 

nuoja $374, ??- .rvtg;
v, . ■ į-ėrttų

— Kinijoje .pastaru o ja laikų 
tfc. priviso daug

vbja .apie Kurdistano -išlaisvini
mą. Dabartiniu metų Irano ka
ro jėgos labai silpnos. Irano ka
riuomenė nepajėgtų pasiprie
šinti kurdams, jeigu kurdai ga
lėtų gauti modernių ginklų ir 
tada organizuotai pasipriešintų 
Irano kariams..- •, ų

Manoma, kad Irako vyriausy
bės nariai šį-klausimą tyrinėja. 
Kurdai , nepajėgs pasipriešinti 
stipriai Irano. kariuomenei, .bet, 
kurdai tikisi lengvai y.sumušti

ŠACHO PAHLEVI NEIŠDUOSI IRANU!, 
- PRANEŠĖ AMERIKOS VYRIAUSYBĖ

TEHERANAS'. Iranas.—Prem- - ---------- -----------------------~
jeras Medi Bazarganas. nepa- Kq žmonės seniai kalbėjo: 
jėgęs išprašyti mulos Chomeini truputį išgerti - sveika

BOSTONAS. — Naujausi me
dikų tyrinėjimai patvirtino, kad 
išgerti po mažą saiką alkoholio 
“eina i sveikatą" — stiprina

jėgęs išprašyti mulos Chomeini 
partizanų iš Teherane pagrob
tos Amerikos ambasados ir pa
leisti 59 įkaitų, laikomų Ameri
kos ambasados: rūsyje, pirma- 

įteikė

vardo universiteto mokslinin
kai, atlikę tyrimus, daktarui 
Charles^1 H. Henneken ■ vado-

• vau j ant.' ______ '' - :
Henneken pasakė, kad 

kasdien išgeriant'“po"*3 "butelius

mulai Chbmeihr atsistatydinimo žmogaus širdį. Tai skelbia Har- 
pareiškimą. . ,;

Bazarganas jau buvo padavęs
Jrelis^-pa reiškimus;—bet niulc'
- Chomeiįtikindavo -pasilikti}
ir toliau eiti premjero pareigas.
ŠĮ kartą^muIaųChomeini priėmė arba t is rtik-

_ ‘ j liu.rku.0 vjUŲ uiivijao/ aiuu

dėkojo už. ritąs--pareigas ir pia-| p0 dvi porcijas atskiesto kitokio

inTa"Irano Islamo taryba. Nau- į 
joji Iraųo vyriausybė tuojau pa
reikalavo išduoti New Yorke 
besigydanti Irano šachą Rėza

liukus vyno (23 uncijas)' arba
. . ’/X . [ '-*■ V *■ VXJ _A.vJ LA

nešė.^kad Įranoyygausyb^perri^lkoholio_.un^as^akelia 
j kraujuje esantį kiekį lipoprotei- 
į nų. kurie likviduoja cholestero?

IĮ, vedantį į širdies ligas.
Tokios terapijos nepataria tai

kyti nebepagydomiems alkoho
likams, Jcurie pradėję gerti ne-

mai amunicijos.
Irako kariai Kurdistaną galė

tų prijungti , prie Irako arba 
leisti kurdams tvarkytis nepri
klausomai. Mula Chomeini bijo 
šių irakiečių samprotavimų.

metus dirbęs Vatikano atskaito
mybėje. pastebėjo, kad šį kartą 
popiežiaus kalba kardinolams

-.Dygsta nauja sala 
A? -A Kariby jūroje
Salą aukštyn kelia po van

dens dugne veikiantis aktyvus 
vulkanas. Sala su povandeniniu 
vulkanu pastebėta 1939 metais 
750 pėdų jūros gilumoje, o šiuo 
metu yra dar po 525 pėdų van
dens. Spėjama, kad visa sala su 
vulkanu galutinai iškils ligi šio 
šimtmečio- pabaigos.

begali baigti.

dydamas prezidento Carterio 1 ' 
nutarimą, pranešė Irąno vyriau-< 
sybei. kad JAV buvusio Irano 
šacho • Irano vyriausybei neati
duos, Irano šachas atvyko Amę-
likon sveikatos, sunieŲmais.. Jis pirmininkas, pareiškė .U.S. News 

& ;World Report žurnale, kad 
-dabar- yra sunku gauti namams 
paskolas, o jų palūkanos yra iš
kilusios ir dai' kils iki 14G . Kai 
kuriose vietovėse .reikalaujama 
įmokėti iuž perkamus namus net 
iki 40'/ri Jis pareiškė; kad ši si
tuacija’ nesitęs ilgai. 1980 metų 
pradžioje situacija pasikeis. Pa- 

daugiau pinigų? 
sumažės nuošimčiai ir pradiniai 
įmokėjimai. _________ 7_

Kairios naujiems namams šį
met pakilo 17 G . Manoma, kad 
sekančiais metais nukris apie 
1(>G. Janis pareiškė, kad nežiū
rint nepalankių sąlygų, namai 
bei nekilnojamas turtas yra ge- 

investavimas kovojant

guli ligoninėje, kur jam pada
ryta operaciją^. Operacija buvo 
sėkminga, bet šachas dar nėr.a 
siistiprėjęs. .Amerikos vyriausy
bė nesirengia išduoti šacho Ira
no vyriausybei.

šitas pranešimas, matyt, pa
veikė Irano, mulą Chomeini. Jis' 
leido kitai Irano studentų gru
pei .už mti du-Am.erikos konsu-j skoloms;.. bus

ne"latuk I?arie? Užėmimo metu
r : U -a £ 2 te*“*įvyko. Tokiu" incidentų—jojekas. 

nebuvo.. sužeistas ar užmuštas.
Konsulatuose studentai suėmė
30 amerikiečių, kurie laikomi

konsu-■

kalba kardinolams 
nebus viešai skelbiama, kaip bu- 

skelbiamos visos jo kalbos.
Popiežiaus kalba taikoma tiktai' pagrobtuose Amerikos 1 
kardinolams.

Ilgus metus Vatikano atskai
tomybė nebuvo skelbiama, bet 
šį pavasarį matėsi, kad paskuti
niais 
ekonomijos 
kelias 
prarado pinicr- F nnnsinis klau- 

bu.' ištirtas.

vo

keturiais metais sicilietis 
patarėjas padarė 

nevykusias paskolas ir

s:maz ' inolu

Merui kirto kiaušiniu
__ _ J

i
-9%—, -

NEW YORK, N.Y. — New 
Yorko meras Edward Koch bu
vo bepradedąs skaityti tūkstan-' 
člui žmonių paskaitą Amerikos 
gyventojų sveikatos reikalais, 
bet jis, neturėjo progos ilgai 
tęsti. Nepažįstamas barzdotas

Senatoriaus sesuo 
patenkinta

CHICAGO, Dl. — Senatoriaus 
Edward Kennedy sesuo E. K. 
Shriver labai patenkinta, kad 
Chicagos meras Jane Byrne siū
lo'jos brolį būti demokratų par
tijos kandidatu prezidento pa
reigoms. Tokiai minčiai pritarė 
ir George Dunne, kuris taip pat 
mano, kad senatorius Kennedy 
būtų geriausias kandidatas.

Kongresmenas Rostenkowskis 
mano, kad Chicagos demokra
tams nereikėjo skubėti. Jam at
rodo. kad reikėjo palaukti, kol 
pats sen. Kennedy oficialiai pa-) gavo gerus pietus ir grįžo parei-

latuose.
Nauja Irano vadovybė grasi

na imtis priemonių prieš Įkai
tus. jeigu šachas nebus atiduo
tas. Bet aiškus Valstybės depar- j 
tamento pranešimas atvirai pa-Į 
sakė, kad šis reikalavimas nebus) 
pildomas. Tada Teherano radi
jas paskelbė, kad bus panaudo
tos Irano karo jėgos prieš ame
rikiečius, jeigu jie bandys išląi 
vinti laikomus įkaitus. Pirma- 
-dierūo vakaie lianų naujos vy- 
riausybės .. reikalavimas buvo 
praplėstas, oficialiai paskelbta, 
kad JAV .turi grąžinti šachą į 
Iraną, o britai privalo grąžinti

’ J
I

riausias 
prieš infliaciją.

— Pietų Korėjoje prasidėjp 
žvalgybos viršininko Kim kafo 
teismas už 
nužudymą.

krašto prezidento

— Visi pripažįsta, kad per 67 
metus radijas labai daug padėjo, 
pakeisti Ameriką. Susisiekimas 
labai naud'nr -

' neresus Irane, bet kai 
paalokėjo, kad Islamo vyriausy-Iraną, o britai privalo grąžinti 

jiems buvusį premjerą Bachtia-Į ‘ galj 'įsi;.eržti -į
ra. Britai uždarinėjo savo amba-' 
sadą ir konsulatus, kad minios

žmogus kai ką šūktelėjo ir pa- nepradėtų veržtis, 
leido kiaušinį į New Yorko me
ro akį. Meras akį nusišluostė ir 
šoko prie kiaušinį mėtusio žmo
gaus, jį sulaikė ir liepė policijai 
nuvežti į teismą. Tas žmogus, 
kuris paleido kiaušinį, manė, 
kad meras apie gvyentojų svei
katą mažai težinojo.

Tuo tarpu meras buvo nuvež
tas į ligoninę, pailsėjo, atsigavo,

Praėjo kelios valandos, kol 
naujoji Islamo tarybos vyriau
sybė išaiškino, kad buvęs prem
jeras Bachtiaras Didžiojoje Bri
tanijoje nėra. Bachtiaras yra 
apsigyvenęs Prancūzijoje. Pa
ryžiuje turi butą ir ten gyvena.

Naujo Islamo vyriausybė pa 
reikalavo, kad “Vakarų valsty
bės" išduotų Tranui šachą ir bu
vusį premjerą. ? ■

reikš, kad jis nori būti partijos 'gas eiti. Paskaitos jamnerėtkėjo I JAV buvo pasiruošusios pra
kandidatu. skaityti. k | syti britų Vyriausybę saugoti > mi j ‘Iraną. ‘

britų ambasadą bei konsulatus; 
tai šitas klausimas buvo att-

• dėtas^_^_„_--- —.— -----
Islamo taryba, perėmusi Ira

no vyriausybės pareigas, tuojau 
^pradėjo svarstyti kelis svarbes
nius valstybės reikalus. Pirmas 
nutarimas panaikino draugingu
mo sutartį su Amerika.

Tuo tarpu prie Sovietu drau
gingumo sutarties pridėtas vie
nas paragrafas, kuris leidžia 
prašyti Sovietų karo jėgas įženg
ti į Irano teritoriją. Iki šio meto 
Sovietų kariai nebuvo Įleidžia-



>2*

• Auksinis veršis.
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERB1AVICIUS .

:*<.■ >,—■——------- trr------- 1 : 7T\
shaipsnioJįsautorius ,aprašytų-

1 Draugo kūrpgus ii- 4evitusįgėrų- 
----- Į sius šamp^ią savo*; dienraščio

‘ redakcijoje įsu iš okup. . Lietu
vos atvykėliais okufr? Liėi$B?ds 

j-vyriausybės. ir. partijos^; afšfo-
■ ; [vais?

- ‘‘ i

Keisti, visai nesuprantami jo 
' Bendrakeleivio veiksmai

& 4-

■ ...A ienas skaitytojas parašė ta-čius įsigyti _ panašų 
rybinei Tiesai tokią kritiką:

— Muziejai man patinka, o 
jų darbuotojai — ne. Nesupran
tu, kodėl jie pasirenka tokį dar
bą, kurio neišmano ii’ privėr-

NU
STEBĖTOJO PASTABOS

Vienybės 17 nr. Stebėtojas sa- 
... .prašau Įvo pastabų skyriuje' tašo apie 

kreiptis po ekspozicijos apžiū-!,tokias tbkiafes-f -
rėjimo. larp kitko, tasai ,vyru-’ ^jnerijęOg ' lieiuviš, ktiriš per
kas dar gaminą.^nepakaptoja-;-metus; iajj-0 praldidžia pd’keiife 
mus ąbažiūrus ir trošenis su šimtus dolerių įnagiai'išsigerti’ 

aišku,- nėra girtuoklis,4I^t jvi ne- ' 
dUocfa nė-cent^:kavb?ISpaudai;:

nesužinojus svarbiausio.
Kartą nueinu į vieną muzie

jų, žmoniškai viską apžiūriu, o 
paskui užšnekinu ekskursijų 
vadovę:

— Kur gavote tokias gražias O o
durų rankenas?— --— —

Kiek nekaman Linėjau, nieko 
nesužinojau. Kažko piktai ėmė 
ant manęs bambėti.' Kultūra, po 
šimts pypkių.

Kitame muziejuje mane, su
žavėjo kitas daiktas, bet vėlgi 
nieko konkretaus apie jį nesu? 
žinojau.

— Anksčiau
kitoks parketas. Dabar geresnis. 
Kur ; gavote — klausiu salės 
prižiūrėtoją, o ši tik blykst aki-

- m.s-ir-aisukannair sugarą. Tai 
neišauklėta.

__ Kai sykį užsikoriau—ant vie
no muziejaus stogo, mane tuč
tuojau nutraukė žemyn ir nu-: 
gabeno j miliciją. Už ką: Juk aš 
apžiūrinėj'dangą, skar
da — ‘pirmarūšė.

Muziejuose' turėtų dirbti su
gebantys atsakyti f visus lankyk 
tojų klausimus. Turėtų būti 
žmogus, kuris, pavyzdžiui, ga
lėtų kvalifikuotai paaiškinti.

dzinguliukais. Unikumai. (Kai- 
nuoją, zmoma. Be t -užtat \isi jtt- 
sų_SA ečrai-sprogs-iš .pavydo. Na? įįajilrar geras lieūH’iš^t

X y —.n “ . /r / r 4 
j'1 >r"Į"?■i|g| i ■
jj'l Until M ...

— Maiki, ar tu pažįsti poną 
Žemaiti, gyvenantį Brighton 
Parko apylikėje- , c

— Aš, Tėve, pažįstu daug že
maičių'ir žemaičių-Klubą; žinau. 
O kuo tasai ponas žemaitis pra- 
sikiĮo'i ' -si?f 

. / .-r neprasikašo, -Maiki, bet 

. giražų • laišką veduin: ’ prisiuntė, nį, bet.neuštikp šlaunies -

mas, pradeda griauti senos de
mokratijos stulpus SU jos termi
nais.”.

' ’ * -■ ” - --= -• ’’ i

— Aš,čia nesuprantu minties, 
Maikj.. . ...... - .
11 ■i— Nė. aš 4nesuprantu, Tėve. 
Vieną dalyką suprantu, kad jis 
norėjo^kažkam gnybtelėti į šlau-

pra

eikime toliau ....
•Patenkinti muziejaus lanky-

ŠIRVOKAS, 228 psL, kaina $2.75, gaunama Naujienose)
Iš lėto, neskubėdamas pasiruošė Petras šitai kelio- : 

nei, kurią jis laikė visų rimčiausia- Gražiai atsiveikino 
su savo vaikais, vaikaičiais, gimnėmis Ą iškeliavo.' ' \

Per pirmąją nakvynę, pas vieną ūkininką, visai at- , 
sitiktinai surado sau bendrakeleivį. Keistas toks,4 juodu . 
apdaru žmogus, bet labai patikimas - iš akių- Jo Veidas ‘ 
nerodė nei amžiaus, nei kurios nors šalies požymių. L 
Daug nė nesiaiškino. Sutiktasis iš,kelių žodžių įtikino 
Petrą, kad jiems pakeliui ir kad jis gerai žinąs tą kelią. 
Petras pradžiugo ir sutiko

Tas ūkininkas, pas kurį apsinakvoję buvo, turėjo
sūnų, paauglį dar- Vakare tėvai, eidami gulti, nei pote- . 
rių neliepė kalbėti jam, nei patys nepasimeldė, tik pa
bučiavo sūnų ir sugulė. Naktį, visiems sumigus, pajha- • 
te Petras, kad atsikėlė iš lovos jo bendrakeleivis, priėjo . 
prie to bernyčio ir; pasmaugė jį., . . ?

Petras labai persigando, tuojau šoko iš lovos, susi- . 
tvarkė ir nakčia išbėgo iš tų namų. Ein#, skuba ir girdi 
užpakalyje žingsnius;' .Grįžt — ogi jo bendrakeleivis at
sivejąs. Susilygino :ir eina/kartu... -- *

: Nuėjo abudu geroką galą. Jau. visai praaušo, Ran-/; . , 
da ant kelio krūvą pinigų. Pralenkė ją-Kiek Paėjėję pa- • 1 
matė žmogų, gulintį pievoj- Bendrakeleivis pasišaUkė jį 
ir tarėz ^Eik ir pasiimk aną krūvą' pfiiigų !” Tas žniOH r\' 
gus nubėgo,ię susisėmė pinigus. ; ;' A, ;

i Jiems beinant vėl priartėjo vakaras. Prisiprašė' nak-ų 
tigulto pas vieną žmogų- šeimininkas labai malonus bu* !

bendrakeleivis, išeidamas is tiį' fn^mųį.' ėmą if-'ūž^— —-—- - 
degė juos.,

- Petras labai pasipiktino ir visaip-rtorėjo nuo- to. juor • 
do žmogaus pasišalinti. Tik niekaip nepavyko jdm:''vis -! 
neatsilieka iį .nėatšili.ek^^ DTauįystė.7tapo: nemaloM-ir .
labai'įtartiną- / ." ' . *‘\'r . ’ '-y :'į. į .’! •-

Trečią y,4karą apsistojo .pas žmogelį, kuris riT^tner: .t 
blogas .buvo, tik gal kiek; keistokas-Iš kažkur' bu\to;ga-;;- 

ivęs jis > aukso taurę. Pats '■ grožėjosi, džiaūįėšf’ ja' '
•keleiviams rodė. Pytą išeidamas, eiūė^^bėn^k'ėfeivis -i£ 
pavogę tą taurę.; \ J ' J’ A

Ketvirtas vakaras privertė juos-.; apsinakvotu.;>pas '-.-:r 
vieną girtuoklį ir šiaip nevalyvą žmogų!- Niekaip-nepa-- * 
sisekė prisikalbėti/ kad įsileistų į;^db^7?ViėfiiriMė'TnuO’’; 1' •' 
laidą; kad leido 'atsigulti pūšblėj-^’Byią j5bndrak:eteYVik? 1 

ręgišltav^:1;tūFaš daktarai ku- [ nedorąjį.Jmo|ųį &\įįįį,; kųiįį. fcųydj, Į •
-^..77 - . 7.-.T Už: -Į-:

... ».-4ėĮ.Wh..i, ..... J. .. Dieną, eidami keliūį,susitiko kun^^u?va^ubjj£ntp

j ye^umš buveinę žemąitės jo žodžiąi^ir, šlaunys, 
įįanib'ąryje;Naujienų name,.bet 
į ;poĖLO. šmoto ‘namus.. Laiškas' 
.parašytas’ ra^ti‘ Jn oįanč.įp 

g^-ai ųidkančip tietu- 
yių k^^1. Laišką pradeda: “Afie- 
ĮąsA'Ialkio tėve^jri.

Juk tų nėši*

, Gerai pasakei, Maiki: “su- 
.sipainiojo.’’. Dažnam norinčiam 
pęrdaug ’ susipainioja.
Jis, Mąiki nepąsitenkiųa gnyb-. 
.tėlėjfmu>(rėdaktoijui. į šlaunį, 
bet. dškyiečfa' į nesavo aployką 
.redatktofių,£ĮeL Bendruomenę 
ir jos valdybą. Kažkas ten pa-, 
.sakyta 'ar^daryta ne taip, kaip' 
tūrėpd, . būti- Vienas i ^vadeiva” 
,(>uyęš:'paskirtas, kitas išskirtas.; 
. JūĮį ■ žodis . ‘‘Pąškįrtaš”. esąs dik
tatūros siniboiis .ar"cimbolas.- ir.' 
'tįe ciiiibai esą prieštarauja ęį^-. 
nidkfatiškai stfuktūjęai/j’tą pai
niavą esą įsiregistravęs ir persi-

Išpera prasikaltęs nei tau,' 'Mai 
'ki,'mėi mdn. ' • • j

iuga/1W‘Petras,nusifelė ' ir. pliHtupe; 6 juo-
visi ibuvę ir persiregistravę de-i _1S ^o^u^^.iiušigręžė į šalį ir. susi>ątidė nosies 
mokratai ir .renegatai,J Tamstą,' šnirples- Petras, tai matydamas, Taliai tn^ist^jo/ teį 
^^Žėhiarfi; ir vedu — Mai-Į neišdrįso paklaustų, kodėl jis taip daro- -L.

sų ^ėvii. Tai sociali vieta.! ...; Vięname kaime-užėjo- būrį'vyruĖū' ir .riterginm^ be- 
’li&yį Xl dfi*uoJanėių-- ii- isdykaujanaį Petrui parfraiė r.ępad'0-
maltis klausia: I - - ~

. fe nuom^ė nu^ėmė kepurę. Nors; A Peti-as riirix£' bėt/yis da£
apie pasigimuŠ ir 'pasiskyri;i kentė, 
muš? Jei (jūdelis leis D- para- Ppj 
šv^z pr

1XMAB, 11 užraugiuuJI p-yimsiu see-j'l<ad Smsio’ 
atskriAūsi'' 

: -jis' iškilmingai rašo, Tėvd
Tlaty.t jis toli pabė^ęš' nuo ki
lų); žėiiiaičiiĮ, Toliau jis dar 
Į)PB0iiiatniau rašo: “Kaip butų 
geiž, kdrf'dūr 'fiena2 stebuklas L T- ° T '“H M

Mėsininkągčjį.; a&Vbkaias> e
: '■-* ..įJ.'Ci-:; J5J
- Sakykite, advokatę, ar

V ’ ‘ ,* • - i k* -• ■- *, V ' * * d - •

tojo smalsumą nesunku, reikia!

vadovai? Kašdiem vininbas turį SĮ|mokęti savo š,Ur;. 
aiškina tą patį, ką prieš desitht- niės padarytus, nudstoiiūs? —. 

klausė, mesini^as ^ętim^i ,gy-..
venantį ■ advokatą ,̂ kuris' ^kėf Maikutž 'tėvas.iTęvas’’ yrą -tavo- 

— ■zmr.mo ton ^ikrįfiiš’-vanĮąs^' niekas tavęs
.taip; neH’adnia; ,'Tokš yrą-giltai'; 

. keyįČiaifs1' — Aiikęl^ino pątvąr-* 
kymaš: as sfaikls,' tų .Tėvą?,- 

. . ,-r-j Mątyt'aiis žeinąitiš tb nė; 
; žino; Maiki. Taigi, tasai žėmąV 
. lįs. iar žemaitis, gražiai vedu -r'4U t; fsrr -ofi/Ę-j pas veikmę r Asd :: ‘x, / ,

■ ..JlEšii^ sčiiks ’ Maiiii^'' su teVu 
.pąąikalbėjim'ų'' sekėjas, jki ’ kol 
ųžtemušfaš’?'-. Žvaigždį '^feųjtas 
neuž temdė!1' “Kėlrivfbri ' k^ip> 
Mąiki's atstovavo pažangaus gy- 
.yęąimb išmintį; b l'ėVas'i^- ąt- 
žangoš' prietarus. Po ^b.i;kai Juž- 

----------f

gale; 'nuo' kryžma! perpūoluslo

tik noro ir žinių. O mūsų" gidai 
ekskursijų __  ______

mėtį išmoko. Paklausk ko nors' 
iš tiesų svarbaus — neatsakys.. 
Kam reikalingi tokie muzieji
ninkai ?

Tačiau ir tame laiške' 'pariiai-Į tT^W’ 
jkė netikslumų. Jčisų pirma Ru- •• tv. 
sijoje ir okupuotuose kraštuose!. 7^er^/ 

. , . tokių darbų, kaip-ėkškursiju va-|Joje saleje buvo- , - ? -1 ■ ,doves, niekas nepasirenka,. e .
yra parenkamos vadinamo “ka-|Pap’r?°iy -y 
drų”- ^skyriaus,- bendradarbiau
jant sir KGB. .

9 
’ - i o

- - — .žinion,??* vąję, a
- Tai . sumokėkite .-/ųąn .15

bala veršienos. < J i j* /< Z**;OX« t -rt-v jį _ ,į
.į— Gerai, štai tie- į o dolerių.

Dabar jūs ’’prie J’ų/pri.dekite 10 
dolerių' ir . gj^žmkįtęr^nįan. uz

— Šitą telefono aparatą 
mums parūpino draugas Balt
is, us. Tuoj užrašysiu jo namų ir 
darbo telefoniukus. Sukalbamas 
žmogus.

Kai lankytojas gauna reikia
mą informaciją, galima apžiū
rėti muziejų toliau.

O dabar pereisime i kitą 
salę. Pažvelkite aukštyn,
šviestuvą mums pagamino vie
nas nagingas, vyrukas. Norin-

šita

į Dialogas muzikalioje' 
% . šeimoje

K- Brangusis, kodėl! hi-visuo- 
mei: išeini įbalkoAą; kai aš prak- 

aprašytas tik'upjuosi dainuoti?; —« įklausė*- — i&6 -.-t--' €
vienas drąsiausių kovotojų kųn. ..žinbnž savo vyrą; Vyras jar at-- le^¥^arne gyvčiunio k^io 
Alfonsas Savarinskąs. Viename .sąkė;.^, - T ' ’ .
skirsnelyje apie Jį..taip,.rašoina: , - Matote, aš .rę^ąusK.savo.. ..^no

.—^ Būdamas kšTėjime/pasižy-įkaimynanias. kadl-^e: nė^šin^' v n Mkbusi į dau-
mejo savo drąsa, pasiaukojimu, Į nytų 
pamaldumų ir gyvu tikėjimu.' 
Su kalmlais' dannpsi paskutiniu 
-duettos' kąsni u.^Daug padėdavo 
kaliniam ligdniąm, kada pajts 
buvo stovyklos ligoninėj. Iš kūn. 
Račiūno gautais vaistais jis iš
gydė kardinolą Slipy, sirgusį 
plaučių uždegimu ir neturėjus 
sį sąlygų gydylis ligoninėj. Ir 
kalinimo metu buvo kietas, 
principingas, nesutiko matytis 
nei su iš Lietuvos atvykusįaįs 
Lietuvds vyriausybės ir parti
jos atstovais.

Būlų Įdomu patirti, kaip tas las, Stebėtojas nerašo.

DVIEJUOSE 
HORIZONTUOSE T

Darbininko 43 rir.

Alfonsas Savarir.skąs. Vienam.,e

jog aš tave mušu . .

M *
s|J’alikstybęs,Į žeihėn grįžo ir 
apsuko Maiklo su feĄru protus: 

protą pasuk Aama pazan-

UT organizacija ‘’spaliukais-pio- 
nieriais.”. Matyli, joję yra kri- 
tingų pažiūrų, nes Vilhiaus Per
galė cituoja vieną jų dainelę:

'^Laužai degti,’ * -S ' '<’D i Dūmai rūksta, 
Pionieriams

■į* -y šproto trūksta.
< ĄptęAprolingiiiną tėvų, gyve
nančių Amerikoje ir leidžiančių 

j savo vaikus į pionierių slovyk-

Si, o- Mėikio — JČžalfigon, — as 
tpSėku judviejų' ‘paĄikūlbėjk o eiti per aukštą riKą.rbią

' 'U§Ssio,ie^iieiySrSd© |edėJ0 .el^U’.giedoįamas. giesmes .ii; viliodama^AŠmai- 
iš ankstųjų dAusu, ■ ?s praeinančių. Ėmė bendrakeleivis ir ūnsj^^ .'ėlęe- 

^apsjn^fų mus, J<ad^f ga?ėtu]įe upėn nud tilto. Dabar' Petras nėb'6gfūfėjbV^. ^iW- 
^’u^asti, kas yra cenzūra indik-i JO Šaukti: .. - ■» ;. ; . -HA -;^^į

' Altttį žmogžudy! Atsitrag

- Juodasis žmogus ramiai sau“ Šypso jūs ir Visai be

SU
tatutŽ.1”

m’uff Gu&M Maikio nedonjdaitų! i
-ty - ------- , pa^kAlb’ejimų” nėcenžuruoja. k , ... .-.y.. < . .

paniekina. ;Įpykčio ’žiūrėje-Įi Pėtrą. Paskiū jis tarė:
“’r' -- - -• jfcj-• .-7.1

(Bus daugiau)
tradicijas, iš aukštybių

protą įr pristabdytų jį nito per-' 
didėlio' ĮšfbėgėrrAid pažangbfi.' 
kurion jis taip smarkiai lėkda-t

♦yičiusr^dūšĮter gali beųkada at- 
•vykti, mūsų aplovke ras sau 
vietos iF bus pagerbta. ' " ■

Taip už tikrinam—Jlaikis su 
Tėvu.

f

metė savo piniginę. Jo draugas 
’ ja,m.'atsakė, kad Jar didesnį ne- 
malonumą turėsi jos i-adėjas. r.
•• *Jp$Ųkas ėjo į .lituanistinę 
mokyklą ir sėdėjo greta: vytės^’

broliuko. -.Mokytojas sakė 
parašyti lema AHūsų &up’!. Abic- 
t-ju'lirohi/ ?5smė;iSi fruvo viėno-

Mokytojųf dėl to padalius

Mu ‘rašomo apie tą pūtį šu-į 
:*v»u ’ u ■. Ut-y M

i rj Poni a pirko moderndjoji 
Krautuvėje baleilns.• Visi buvo- 
jar pėr siauri ir per ^smailūs. I 
Pąrdavėją^jiasak^-.kadvjie yra' 
šių metui stiliaus; •IMmn':jai at-« 
sakė: ‘.‘liet mano kojos jT*a prif- j

fretų "Stiliaus’'; :- į
' v A*..'

«jw.,- uV Piftdngąs;.a.»t(rtuo. nepasuko
q i<yi$oraf’<N'Pcįl? ttfxiwin A. Ro- ,

, j u- mm >.’<u

>■ U- - •' •
ConpectieuL valptjį>s poli

cija Sulaikė Ralph Nuderiu bend
radarbį ir organ ižA^lyds Citi- 
ze^ Action Group veikėją už 
pavogimą slahroj>. yarįzihiojan- 

jiiQdokęk¥^i8<vis žh- 

šiųįž'

bėga ne iš-rojaus, bet-iš-Sovietinio rojaus

dėdavo eitą tftfefų stiliaus’
s
kokio s Į formoj

lĮHsyrų pi

__ . turi dideli nen EaiUylft^.

į

A'- N* S

— Tas tavo pT4džiokl<nis šdo. viskiu 
ė t r A ^jnnestejjėgi. ko medžiotu r.

Um.— 1 - —

f-F /?
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Alvudo visuotinis narių susirinkimas
,t 1979 mt. spalio 11 d. Lietu
vio Sodylioje 4 vai. p. p. susirin
ko 38-ni nariai. Alvudo pirmi
ninkas dr. Jonas Adomaičius, 
pasveikinęs sus'rinkimą paskel
bė 1-ris. svarbesnius darbotvar
kės punktus, ir naujų pasiūlymų 
neatsiradus, pakvietė dienos pir- 
mininkū ihž. Puvila Jurėną ir 
sekretore1 Jpnę Bružienę.

Pirmin. Pov. Jurėnas paskel
bė atidaromą posėdį ir paskaitė 
1977 nit. sausio 16 d. — 1979 

. mt. spalio 11 d. kadenciją baigu
sios valdybos sąrašą. J os pirm i- 
ninką dr. J. Adomavičių papra
šė padaryti pranešimą iš Ame-
rikos Lietuvių Vaiko Ugdymo 
Draugijos ALVUDO Ine. veik
los bei kit, Dr. Ad. pirmiausia 
paminėjo' mirusius alvudiečius 
bei sodybieČius, paskaitęs jų pa
vardės' it'pasakęs, jog iiž juos 
yra užprašytos šv. Mišios. Visi 
atsistoję pasimeldė. . ./

Laike.1977. Į. 16-1979. X. 14. 
iš sodybos išsikėlė penki pavie
niai ir vedusių amerikiečių po
ra. Gyventi atsikėlė devyni as- 
menySj Jų pavardės buvo pas
kelbtos. Taip pat pateikė žinių 
apie valdybos darbuotę kaden
cijos metu.. Posėdžiavo 15 kar
tų. Sekmadieniais pobūvių, liet, 
sodyboje su menine ir sveikatos 
programa buvo surengta 103 
kartus. ... ....

amžiaus ir vyresnius vaikus jos 
pakviestos pedagogės, Nuo vai
kų ilgainiui prieita ir prie pa
gyvenusių bei senų tautiečių, 
’kūrus lietuvišką poilsio sodybą, 
iš sodyboje dirbamų darbų ir 
aplinkos daromos skaidrės, ku
riasi paruošia sodybos gyvento
ja Benigna Butierytė. Alvutiaš 
jaucturi 560 skaidrių.

Sodyboje veikia ir ambulato
rija tris dienas savaitėje: tre
čiadieniais, šeštadieniais ir sek- 
kamieniais. Matuojamas krau
jo spaudimas; prireikus, teikia
ma pirmoji pagalba, ypač susi- 
žeidūsiems. Antrame sodybos 
name prie Califūrnijos g. ir Ga
os gtv. kampo regiama fizinio 
gydymo patalpa (pirtis). Dides
ni darbai jau atlikti, tikimasi 
iki Sv. Kalėdų užbaigti. Daug 
pastangų pareikalauja daržo ir 
sodo darbai. Vi sus -j uose-d i rban- • 
čiųs dr. Adomavičius išminėjo 
pavardėmis su pagyrimu ir pa-, 
dėka. Atliekami įvairūs namų! 
remonto darbai; jiems vadovau-' 
ja Jonas Pucėta. Jis be atlygini
mo pataiso visus gedimus bu
tuose, išveža daiktus. Į darbų 
eilę įsirikiuoja ir sekmadieniais 
ruošiami kultūriniai pobūviai, 
bei šventės su paskaitomis ir 
menine programa. Šios veiklos 
asmenis ir darbuotojus alvudie- pakartojimais, 
čius, prelegentas

gi dėkojo geravaliams aukoto
jams, kai kurie su pakartoji
mais, lietuviško tautinio meno 
Kryžiaus išlaidoms, viso 99 as
menims, iš užrašų perskaitęs jų 
pavardes. Dėkojo ir 130 asme
nų daiktų aukotojams, irgi su 

bet pavardžių 
pagerbė pa- nepaskelbė. Nelauktai iš publi- 

ViėhiaiL^mmėdamas ir į dėkodar; kos=pasTgirdo balsas: “Dr. Ado- 
Jonaš ' Puče ta paskaitė mas visiems;----------------- ——7-y-maviėius—dėkoja—ir-dėkoj a, - ko-

šalia kitko, paminėtinas Al- dėl jam niekas nedėkoja?” Štai- 
vude vienas svarbus gyvenimo ga pasipylė skardus delnų plo- 
faktorius, tai maistas. Pagal dr. jimas . . .
Adomavičiaus šūkį “maistas-į Aprimus, posėdžio priminin- 
nors negyduolė, bet užkerta ke- kas paskelbė kitą darbotvarkės 
lią ligonis į žmogaus kūną. So- punktą — naujos valdybos ki- 
dyboje, jo įtaigojama įgaliota tai kadencijai rinkinius. Paskai- 
šeimyninkė Marija Bosienė, su tė kandidatų sąaršą prašė visus 
padėjėjomis stropiai prisilaiko pasiruošti slaptam balsavimui, 
dabarties mokslo dėsnių gamin- . Po balsavimo', suskaičiavus bal
ti valgius be medžiagų, plati-’suotojų raštelius, paaiškėjo, jog 
riančių cholesteroli, gyslų pris-J 33-jų balsuotojų buvo išrinkta 
kretmią, nutukimą ir kt. M. Bo-j keturiolika narių į Alvudo val- 
sienė su vyru Juozu parūpina ‘ dybą ir kontrolės komisiją, 
geriausią jautienos mėsą virti-J Išrinktieji pranešė, kad pa- 
nukanis; verda, grybauja, uo-; rėigomis pasiskirstys" čia pat 
gauja, vekuoja vaisius ir dar-Į dar šį vakarą. Tuo tarpu posė- 
žoveė žiemai, šv. Kalėdoms ke
pa grybus — baravykus ir kit 
ir parduoda juos Alvudo kasos 
papildymui,___ __ • j■

Po . to, sekretoriaus 
tojas\", 
praeito visuotinto susirinkimo 
protdktdą;* kurisJbuvo priimtas 
be pataisų. Sąskaitininkas My
kolas Simokakis supažindino' 
susirinkimą su pinigine apy
skaita ir kasos stoviu. Kontro
lės komisijos pirmininkė Anelė 
Kirvaitytė ^patvirtino, jog apy
skaita1 liuvo vedama teisingai ir 
kasos stovis tvarkoje.

Po. to dr. Adomavičius pada
rė platešnį pranešimą, išsamiai 
aptardamas Alvudo siekius ir 
tikslą ugdyti žmdnėse pilnuti
nės sveikatos gėrį, -vaikams pa- 

^elbejū^7“išaųgtk~sveikaisH< ūnw 
ir dvasia, apsįšvietus dabartinio 
mokslo žiniomis. Tam patarnau
ja ir kas antrą šeštadienį skai
tomos paskaitos Sof. Barkus šei- 
mos ra dij o valandoj ė, k urių iki 
šiol skaityta 542.i Vasaromis 
Vaikų aikštelės" ManIufette. par
ke, jau 18'm'etųv vėddmtšf ĄL- 
juiJO’ ‘ lite. 7 vice^pirnliffinkėš 
Onos Vaškevičių t ės MD., auk
lėja -ir i lavįria priešm^tj^hnio 
L i .. : •. -•

IT’S AMAZING!
greitai išsivėdiLa pa-, tų ir inteligentiniu kadrų ugdy- 

atsiminimas,, inu. Atsikūrus’ani kraštui jie 
kaip augštaiėiunse, man nežino- į iki šiol yra davę du augštejo 
nia. ' mokslo inžinierius ir vieną tei-

tsininką. Nedav"ė”rė vieno kūnu“ 
L- užnevėžięėhii savanoriais, go ir jcj taip atsitiko, yra ir 

mano kaltės. Pasiaiškinsiu kiek 
vėiiau.

Kas mano Uziievėžius išliko, 
per antrąjį bolševikų okupaei- 

n Jurlii jekio supratimo.

lengvai ir 
tirtų skriaudų

Stepono Kaino atsiminimai
(Tęsinys) 

lė vokiečių okupacijos žiauru
mus, persirgo juos kaip piktą 
šiltine ir išliko. 1917 metais, — 
kai Lietuvą užplūdo išbadėję 

| vilniečiai (tais metais Vilniuje

MANO TĖVIŠKE

Pirmąjį pasatilinį karą mūsų 
kaimas išvargo lygiomis su ki
tais. Niekas niekur nebėgo. 
Prilipę prie gimtosios žemės ne- ' 
įveikiamo instinkto galia; pakė-

dalyvavo- kovose Lietuvai apva
lyti nuo priešų ir sėkmingai įsi- 
jungėj išlaisvintos Lietuvos nau
ją gyvenimą. Išsiskirstė į vien
kiemius ir daug kas gražiau pa
sistatė, švariau pradėjo gyven
ti. Greit prisiaugino gyvojo in
ventoriaus, karvei, skirdami gar 
bingą tvarte vielą. Išnyko lietu-1 

i viškoji ilgo įžūlaus snukio kiau-Į 
lė, užleisdama vietą europiškai, 
sukultūrintam bekonui. Užne- 
vėžiai įsirengė pieno nugriebi
mo punktą, kasdien parsivežda
vo paštą iš Kurklių ir jau gal
vojo apie kooperatinės krautu
vės su būtiniausia kaimui pre
ke steigimą. Užnevėžių laukuo
se, pačioje pamiškėje, kur buvo 
ir kaimo kapai, išdygo mūrinė 
pradžios mokyki 
niia usiai
viena pirmųjų lietuviškame kai
me. Mokykloje knygynėlis 
jaunimui, pavestas jaunųjų ūki
ninkų rateliui globoti ir naudo
tis. Krūmais apaugusiame Ne- 
vėžės slėnyje, kur mano kūdi
kystės dienomis vakarais vai
dendavosi klaiki boba su raudo
nomis kojinėmis, dabar buvo 
Įrengta miniatiūrinė hidroelek
trinė stotis, automatiškai vei
kianti ir pajėgi sukti girnas.

visai_ arti-
apylinkei. — turbūt,

ją

Kariai saugo JAV 
ambasaa'ą

TEHERANAS. Iranas. — Ira
no studentai ir grupė gerai gink
luotu partizanų siautė kelias va
landas Amerikos ambasadoje 
Teherane, bet sekmadienio va
kare Irano vyriausybė pasiuntė 
Irano karių būrį ambasadai pri
žiūrėti. Atėjus kariams, tuojau 
buvo Įsakyta ginkluotam parti
zanu daliniui pasitraukti iš am
basados rūmu.

I
Tvirtinama, kad premjeras 

Bazarganas. pasitaręs su mula 
Chomeini. Įsakė kariams sau- - 
goti ambasados rūmus, vartus, 
kiemą ir apylinkes. Kareiviai 
leido studentams pakabinti ant 
ambasados sienų mulos Chomei
ni paveikslą, bet neleidžia nau
jiems studentų būriams verž
tis Į vidų.

Baigdamas šį apžvalginį pra
nešimą, dr. Adomavičius nuo
širdžiai dėkojo visiems atsilan
kiusiems alvudiečiams ir sve
čiams, bei darbus dirbusiems 
Sodybos viduje ir išorėje. Taip-

— Nuo pirmadienio ryto Chi- 
. cagoje už kelionę autobusu rei-badit niirė apie tris tūkstančius, pjūklą ir dar tiekti šviesą, kas 

- žmonių),—mūsų—kaimas kartu- tik—kaime jos—panorėtų^—Geru
su kitais prisidėjd, kad neiš- žmonų padedan
mirtų kiti trys tūkstančiai, daž- pasistatė mažą medinę bažny- 

' nai nemokamai pasidalydamas
jau ir kaime labai pabrangusia 
duona. Tais pačiais metais, gy
vendamas Vilniuje, aplankiau 
tėviškę. Ėjau pėsčias per Ba
gaslaviški, Širvintas, Ukmergę, 
Kurklius. Griežtas vokiečių Įsa
kymas nejudėti iš savojo kai
mo net savo valsčiui! be būti
niausio reikalo iššlavė net vieš
kelius. Kraštas atrodė kaip iš
miręs. Kiekvienas kaimas, kai
me kiekvienas kiemas, ežiais su
sirietę, gynėsi kaimo žmogaus 
gudrumo spygliais nuo plėšraus 
okupanto. Porai metų po karo 
praėjus, kai laisvę atgavusi Lie
tuva vėl galėjo' laisvai kvėpuoti, 
nuostabiai greit buvo pamiršta 
žiaurumai net tokio vokietyje 
įkūnyto Belzebubo, koks buvo 
Alantos amtsvorsteueris. Už
maršia ir dovanota. Ar ir iš ki
tu mūsų tautiečių sielos tiek

kia mokėti 60 centų, ~o su per—

užnevėžiečiai
sėdimu — 70 centų.

Pravedus slaptą balsavimą, 
dauguma balsų pasisakė už iš
leistas taisykles ir pripažino jas 
galiojančiomis. Pc to perrink
tąją! Alvudo vaidybai, pasišali
nus Į raštinę pasisirstyti pa
reigomis kitai dviejų metu ka
dencijai, Marija Bosienė, Regi
na Simokaitienėi ir kt. pateikė 
dalyviams kuklias vaišės: gry
bus ir kopūstų sriubą. Sugrįžus 
valdybai po pasidalinimo parei
gomis, dienos pirmininkas su
pažindino susirinkimą su išrink
taisiais. ...

Valdybos pirmininkas lieka 
dr. Jonas Adomavičius, vice-pir- 
mininkai: dr. Oi|a Vaškevičiūtė, 
Algirdas Karaitįs ir, Zenonas 
Šukys, _ SaskaitinįnJias Mykolas. ~ 
Simokaitis, iždininkas — Stasys 
Lukaševičius, sekretorius — An
tanas Kevėža, sekretoriaus pava
duotojas— JopąsjPųčėta/ kan
didatai — MaitiBajS; Nągys ir 
Mykolas Kirėjasl ^Kontrolės ko
misija: pirmininkė- Anelė Kir- 
vaityte, Romas Ravas ir Alek
sas Krumpliauskaš — nariai, 
Alfo'nsas šidagis kandidatas, . 
’■ Susirinkimas pasveikino nau
ją valdybą- ir kontr. komisiją 
skardžias aplodismentais ir lin
kėjimais sėkmės. Patenkinti 
sklandžiai praėjusiu visuotiniu 
narių posėdžiu, visi dalyviai ge
rai nusiteikę išvaikščiojo į na
mus.

• Ukrainietis disidentas Va
lentinas Morozas, išmainytas i 
rusų komunistų šnipus, į klau
simą, kaip stipri yra Lietuva, 
atsakė: “Gegužės Pirmosios pa
rade Vilniuje lietuviai studen
tai, protestuodami prieš vergiją,

tėlę ir susirado tuo tarpu liesą 
kunigėli, kuris sutiko kurtis 
naujoje, dar be paaiškėjusių ri
bų parapijoje ir buvo pasiruo
šęs pakelti sunkią dėl • tų siemi 
kovą su apylinkės klebonais.

7 X *■”

Neatsiliko Užnevėžiai nuo ki- 1 pro garbės tribūną praėjo basi’

’t

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

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

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

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

Tel. 476-2206

ožio pirmininkas P. Jurėnas 
pranešė paskutini dienotvarkės 
punktą, reikalingą Alvudo vi
suotina. .. narių . susirinlSimQ_ pa
tvirtinimo. Tai senosios valdy
bos išleistas potvarkis ir rug
sėjo 9’d. patvirtintas.

Supažindinimui susirinkimą 
su potvarkio taisyklėmis pave
dė dr. J. Odomavičįui, kuris 
perskaitė visą turinį ištisais Įž
angoj e rašoma: “Lietuvio So
dybos ir kitų Alvudo nuosavy
bių gyventojams, bei - jų sve-For your headache get

O. Algminienė.

I TIE fe«th Halated 8tr~L Chlore. OL ••••»

, DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

Į

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai .........—......__ .... $5.00

2 — Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 

494 psl. Kieti viršeliai ..   $5.00

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai ...........   $6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ 
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

| » HĄUumMOS, c«tCĄ94 h Wednesday November 7t 1$7$

Anacin* has extra itttafth. by a panel of experts, used as 
More strength than ttqr reg- directed. But Anacin gives you 
ular headache tabfet. And more pain reliever than any 
Anacin combines thatItrtngth regular strength headache 

»; with safety, • tablet. Gives you safety you
Lika all leading headache expect with extra strength you 

tablets, Arnam starts With a want. Read and follow label 
pain reliever racogaind safe directions.

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

Į NAUJIENOS .
■;i?39 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

čiams privalomos gyvenime! 
TAISYJKLĖS. Visiems susirin
kime dalyvavusiems taisyklių 

j egzemplioriai b u v o išdalyti.
Pradėdamas skaityti dr. Ado
mavičius paprašė visų su dė
mesiu išklausyti, nes pravedus 
slaptą balsavimą, reikės pasisa- 
kvti už ar prieš šį potvarkį.

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

— KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. XSMRiRM. A KISS m TH! DARK. PUantfifcj Ir tat Būutyslt 

1 ttlrira

Dr. Jutu B. K»nčliM, HISTORY OE LITHUANIA. Uetaww Mtorlje* 
aatrauk* nuo pat KnujQ amfiq Iki pokario metę. Vidutinio formato, 147 
mL, kainuoja 13.00.

Dr. Jomm B, Kanam, VYTAUTAS THE GREAT. Mariniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvei ralatybėe ir jot kaimyno istorija 
UI pel. Kaina 0.00. Kietai* viršeli*!* 14.00.

Dauguma Hų knygų yra tinkamo* dovanot Iralrloala progomla. Jm b 
kitai knygai gaunu (atgyti atsllanklna i Naujiena* arba rtaiuntua čeki *r 
daigine perlaida

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
MAUJICNOSR GALIAI* GAUTI NRPAPRASTAI (DOMIUS •YDYTD. 

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATXINUMIMUS
Dr. A. J. OvMMt — MINTYS IR DARBAI, 239 pcL. UeflAnfirw 10OB 

roetq įvykiu*. Jablouaklc ir Totoraičio liūnu Elenai tr ruaf
_______ rtptalwA- _ ______
Or. A. J. Gwinn — DANTYS, Ju prleiiftra. rralkiti Ir (roil*

KJetoli rtrtellal*. vietoje M.00 diber tik__________
Kln vlriellali ttt_______________________t

Dr. A. X — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURO* ĮMONEI.
KaUodA* Itoropc lipOcSlil. Dibit tik

1731 S*. KALSTEI) 8T, CHICAGO, ILL. mei

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVI
Minkšti viršeliai, 410 psl._________  $10.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis.

Minkšti viršeliai___ $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
_______ _____ Minkšti viršeliai----------------------------$15.00

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai _

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, m., 60608

Pridėti doleri paifo iilaidomi.

$10.00
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savanų S33.UU per year, $l&00 per 
uonttu, $10.00 per 3 monihe. ln 

uci UbA lecalibes $30.00 per year, 
o UO per m months. $9.00 per 

.ree month*. Canada $33.00 per year; 
nei cuuntriea $34.00* per year.

palei xnenj _____
trim* mėnesiam* 
vienam meneaiui

818.00
8 9.00
« 3.00

40 centi per copy

Myo gru><1110 pirmo* < 
DipnraMio kaino*:
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trixas mėnesiams ę Jy SIO.OC 
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Naujienos eina kasdien, tbklriant 
sekmadieniui. Leidžia Naujienų Ben-

«80^f

Įninas rengia perversmą, bet netikėjo ir vyriausybė 
galėjo imtis priemonių prieš perversmininkus, bet ne
prisirengė. Prieš Kerenskio vyriausybę sukilo kariuo
menės štabe buvusieji generolai;- Jie norėjo “nuversti 
Kerenskio vyriausybę ir grąžinti caro tvarką Leninas 
parinko šias dienas savo partijos perversmui ruošti. J is 
žinojo, kad Kerenskis neturės kariuomenės gintis nuo 
bolševikų-

Apskaičiavimas buvo tikslus. Kerenskis nepajėgė 
ar nemokėjo gintis- Jis bijojo vykti į savo generalinį 
štabą, kad monarchistai jo nesuimtų. Jam buvo pavo
jinga grįžti į Petrogradą, nes miestą valdė ne Kerens
kio vyriausybė ar žmonių rinkti atstovai, bet Petrogra-
do darbininkų taryba. Be to, iš Kronštato išplaukė ka- į 
ro laivas “Aurora”, kuris padėjo išvaikyti Kerenskio sh-.^ 
vyriausybės ministerius. Lapkričio 7-tą dieną buvo pa-!oagys 
darytas perversmas pačiame Petrograde. Dalis Petro-1

> .4 .au...........

P. 'Kęręjoją rjnįf ffjw- 

dentq už pusmečio
SEOUL, P. Korėją. Dficia-

Jje paliko Lietuvę 1944 m.

A. Pleškyscm^ grado garnizono perėjo j miesto tarybą, o kita dalis pa- 
UL aofloe. Telaf. tti-6100. siskelbė neutrali. Tiktai labai nedidelė Kerenskio karo1

PIbImūb Taikią fivtl vate Seaer 
Orderiu karte aa sfetkyma.

0 vai. ryto iki S t*1. vakaro, ieitadieniaia

Lapkričio Septintoji ■
Lygiai prieš 62 metus Rusijoje buvo padarytas per

versmas, nuversta demokratinė rusų vyriausybė, vado
vaujama Darbo partijos vado Aleksandro Kerenskio ir 
paskelbta tarybinė santvarka.

Pagal rusų kalendorių, perversmas prieš demok
ratinę vyriausybę vyko 1917 metų spalio 25 dieną, bet

lįąi paskelbta, kad prezidento 
rinkimai įvyks už šešių mėne
sių. Prezidentą rinks visi krašto 
piliečiai. Pirmiausia teks, tiems 
patiems žmonėms parinkti kan
didatus, o vėliau balsavimo bū
du bus išrinktas prezidentas. > .

Prezidento Park Chung Hee 
mirtis tiek paveikė krašto gy
ventojus, kad kiekviepam atro
do, jog tai esančios pavojingos 
pareigos. Buvo užmušta ne įik 
prezidento žmoną, bet jj? jis pats.

- - - - . ■ - ’ ' - i . A *

Rinkimus praves specialiai 
_ rinkimais besirūpinanti komisi- 

j ja. Karo stovio komanda nieko 
1 bendra su rinkimais neturės.

n į Jeigu kas bandys pakenkti žmo- S nėms pareikšti savo valią,' tai 

su “Margučio” radiju 1979.10.25 d* . Į rinkimai būtų pravesti teisingai.

vadovybės dalis kovojo prieš Petrogrado tarybas, bet 
tie kariai buvo sumušti ir nuginkluoti-

Užėmus vyriausybės ministerijas. Petrograde, nu
ginklavus dalį garnizono, o kitiems..kąriams leidus va
žiuoti namo, Leninas paskelbė, kad'Petrograde visą val
džia perėjo darbininkų taryboms- Netrukus “darbinin
kų tarybos” buvo papildytos “kareivių” ir mažažemių 
ar bežemių tarybomis, ir paskelbė “sovietų valdžią” vi- j 
soje Rusijoje.

Petrograde buvo pradėtas perversmas prieš demo
kratinę Kerenskio vyriausybę, bet Leninas savo 
doje skelbė, kad prasidėjo revoliucija- Jis kvietė 
versti caro vyriausybę, baigti kovą prieš vokiečius, 
maisto atsargas siųsti į miestus. Leninas . kvietė caro

Čia aš visp pasikaĮbėjįmo ne- druomenės yra visada mielai 
perduosiu, o tik tą dalį kur lie- pasiruošę ir nori kartu dalyvau-- 
čia PLB ryšininko Algimanto 
Gurecko išsišokimą VLIKo po
sėdyje Š.m. rugsėjo 29 d.,' Wa- 

jshingtone ir kaip tą jo' išsišoki
mą PLB pirm. V. -Kamantas nu-' 
dailina ir “Margučio’* klausyk 

spau- tojams patiekia visai kitokioje 
šviesoje negu; kad iš tikrųjų 
buvo.-'. : : ■

“Margutis”— O dabar ir vėl 
______ , , - ,. . . T. . . . .. _ apie politiką. Neiškęsiu čia dar- generolūrtovotrpres dCei-enskKr-vynausjibę. Leninoj^, kit0 ^1.^^ ya,j 

girdi, girdėjome, ka(rtaip-nese^7sikritėrri)ent^mani~Taip atrodo, 
nai susidarė tam tikri nuomonių 
skirtumai tarp PLB atstovo Al
gimanto- Gurecko ir VLIKo val
dybės pirm. Dr. Kazio Bobelio. 
Prašytume paryškinti ši Idaur 
simą.'- ; . • • -

V. Kamantas:^— Tas klausi
mas prasidėjo rugsėjo 29 d., jei: 

nusigandusiems Kerenskio vyriausybes ir įstojusiemš į !^ly.stu’.' buvo 
. ' . .. „ ‘ (Vyriausio Lietuvos Islaivum

' ; .l - v jino komiteto) vaidybos posėdis 
laimėjus svarbiausius mūšius; uždarius par- j'Washingtone ir jame kaip pą4) 

įprastai'dalyvavo PLB atstovas 

tijos tikslams, dauguma karininkų, padėjusių 
kams isistipnnti, buvo iššaudyti, išžudyti n* sunaik^ųtj. mėtų,, tenąis buyo
jųi tarpe buvo ir gen- Vytautas Putlią,. maršalo TųęLą-. kalbama 
čeyskio štabo viršininkas.' Panašiai .rusai sušaudė . _ 

’trįs lietuvius politikus, kurie tikėjosi pasinaudoti ko- p10 ir diskusijų metu, A. .Gw 
mįnistajs, -bet komunistai -pasinaudojo tiktąjs"'jais- Su-!f^įa& pilę parei^mųi 
šaudė ir Angarieti, Angar upes pakraščiuose, is&jąsį i tol^ pirmaSi ±ad 
ifeų komunistų partiją, o vėliau t.ą pačių pagių fesų .mų -arba kitaip kalbant įtarpi 
sušaudytą . . PLB, kraštų bendru omenių,:

į Rusams . reikalingi. tiktai tie, kurie lietuviškais.. rei- VLIKo ir kitų iąstiiucij.ų yra 
kalais nesirūpina, bet padeda rusams išnaudoti lietu- fcęhdradąr^

. ■ ■ . ■ . ' L ' įjiftViĮjįas, kžuiąngi Lietuvos jai?
■°, svės koyąi kad riš- 

bendrai dirbtume^.bendrai sįu-.j

+* ■ -. ■»

Juodoji rinko po- .. 
deda lenkams

VARŠUVA, Lenkija. —- Rusi-
ti bendrose komisijose, kartu f 
pasitarti dėl ledinių išleidimo’ 
ir tokiais būda;? dirbti. Taip joje veįj^ia juodoji rinka, bet 
pat buvo, bent jau susitarta.su Lenkijoje ji dar.labiau 'paplitu- 
ankstyvesne VLJKo valdyba, 
kada jai pirmininkavo Dr. Va
liūnas. Tada buvo’ labai nuošir- ; 
dus tarp mūsą bendradarbia- 
-vimas,

si. Lenkų miestų juodojoje rin
koje galimą gauti tpldų. prekių, 
kurių negalima gauti krautu- 

ous tarp musų nenoradaroia- vėse Lenkijos krautuvėse mėsa 
vimas, sutarimas ir. tą vykdė, labai sunku gauti? 
bet kada atėjo naujoji VLIKo krautuvėse'visuomet jos trūkš- 
valdyba, nauęsis VLIKo pirmi-_ 
nmkąs, tada dalykai, arodo, pa- trls val^das^vM^r^tnivėri^ 
. r , ; . . . vėl uždaroma. Bet žmones Lgn-
-.r konkrečiai męs esamo. Kai kijoje perka mėsa .ir •*įd^r 
Ha- tavo- Dr. Bobelis: VLIKo'
pmm- su savo yieė pirm. Liutu nin.kaė mėsą jiems atneša i ną- 
Grmnim .atvažiavę j Clucagą, muS. žmogui nereikia valėridu 
pasikalbėjime as tą nuomonę: va]#ndas įukfi į - ’
terškia# li-itą patį pasakė A. Cm- Jis nevargsta nu9 jalfio’lni'ego 
rėčkas, panašiai galvoja ir mū; ar.lietaus. už misaiwh^n&-. 

|su -PLB vaiavbos nariai. , 
mes galvojame, ta yra tas, kad, na už atm,
j&rtiHiesniąm bendradarbiavimui f < : ..
tarp PLB ir VLIKo yrį reiką-/ ' 
linga o pašalinti tokias -kai ku-‘; 
rias kliūtis, kaip mes manom" 
bendradarbiavimui va: tai riė-; 
na aš tų yra ta, kad mūsų auo-j 
mone, .dar kąi'^bu-vo dabartinis 
VLIKo pirmininkas ALTos ciyiĮinių ^isių žkty-
ųnininku, jis; tada ir dabar gana visto ^r- 
stipriai pasisakydavo už :taip na^®’ Pareiš§£ ^šp^ūdos ąts^pj,.. 
yądinainus . 5‘rėcrguš”^ arba re- -yapis, kad remia prez. .Carterio.
organizuotos bendruomenės bu- KaFdldątūją peninkt.i_pfe^d^-_4— 
rimą,- pniykindanias: ją -dabar- Xekapciam ketverių mėtų (eK 
tineiJAV* LB,. >atseit(?yra: eife Wu-f’ nes jis daug'.at^kė yL- 
tokių pareiškiu' padarė fcuriė' ir ū^įėpio'pplL ,,
maždaug buvo 'tokie! ’kad yra :^bje. Bet ji pridūrė, jcąd n.eąt- 
dri liėiuvių bendruomenės Amė-^5®^8 ir .sėnątoriaūs Eįdr - 
rikėje..'-', i : Y c '.i.' .f t : > J JVard M Kennedy ^įmdidąiūrą.......f 

.Čia aš padarysiu trumpą sa- ypatingai vertina jj.tK'ąžsfeą 
:Vo įterpį,-gal jis PLB pirįninin-: iggxi
kui bus kiek ir. pte;pąlpnųs, į - - ------- ' 7~
_____ (Bus daugiau) - • ■1 _ Gerai infomiuotj šaltiniai-___

Lnurodo, kad Iždo deparGmen- 
’ Ovsejeako parinko patogiausiąJ norėjusius žmones, atnešė jiems pači^ didžiąųsią yęr^į- mąi (jųpnąs įr ' būtiniausių kasdicųinių oš^JAV ' į

dieną perversmui- Kerenskio vyriausybė žinojo',’ kad Xe-'‘ ją. Per 62 metus rusai dar nęp.aj^ę prisikibti pakąp^ą.- Tėįfemęjnų.-: - -- •........ į '"‘ ” ’ '' Taį>yX • A_;i.

tuogietu visoje Europoje ir Amerikoje jau buvo 1917 m-

visus 
o

lapkričio 7-toji diena- Rusų kalendorius ’ TeiiT tebęrodė 
spalio 25idieną, Europoje jau buvo lapkričio'*7-toji."Vė
liau. rusai pakeitė kalendorių, prisitaikė prie astronau
tų Aerąį apskaičiuoto laiko. Rusijos caras, jo astronau
tą! jr popai buyo atsilikę trylika dienų. Savo kalendorių 
pcrvei-smininkaį. pastūmėjo pirmyn trylika dienų ir iš
lygino ir šiandien naudoja tokį patį kalendorių, koks 
iis tuo metu atrodė u

Daugelis mano, kad bošlėvfk.ai nuvertė caro- vadžią-
Caras jau buvo įgrisęs’savo nevykusiais karais Prieš ■ ( . .
japonus ir vokiečius Caro kariuomenė . nepajėgė; sus-j rau onąją aimiją > , - . . . q
tabdyti japonų kareivių Mandžiūrijoje, d 1914 metais- Vėliau, .
nesustabdė ir Vokietijos'karių, įsiveržusių į Pabaltijį ir tipeš’ organizacijas, 'profesines sąjungas pavertus pąr

pusėmperėjo~genu Briusilovas, vakarų~fronto armijos" 
vadas. Jis paskyrė Leoną Trockį “tarybų raudonosios 
armijos” vyriausiu yiršininkū.o partinės'santvarkos yy. 
riausio karo jėgų organizatoriumi paskyrė vyresnį. lei
tenantą Michailą Tuchačevskį. Vėliau Stalinas įsakė 
sušaudyti ne tik Trockį, bet ir maršalą Tuchačevskį, 
svarbiausią “raudonosios armijos”; organizatorių- Jis 
buvo geras kalbėtojas, patiko caro armijos karininkams,

tabdyti japonų kareivių Mandžiūrijoje, 6 1914 metais 

svarbesnius strateginius punktus-.. Rusijos., bolševikų 
partijos centro komitetas, vadovaujamas. Vladimiro. Le-_ 
nino, nutarė padaryti perversmą ir pagrobti rusų im
perijos valdžią. Perversmui jis pradėjo ruoštis dar te
begyvendamas Šveicarijoje.,Ten susižinojo su vokiečių 

__ _genėralinioJkarįųomenėS ; štąbd*Harj^is<__ Vokiečiai davė
Leninui stambią sumą pinigų ir užblombuotame y_ag,one 
iš Šveicarijos permetė į Suomiją- Frontuose su rusais 
ėjo smarkios kovos, beĮt vokiečių geležinkeliais į Suo
miją slaptai buvo pervežtas-Leninas su- svarbiausiais 
savo patarėjais. Iš-Suomijos-Leninas tuoj.aų sflsįžinojo

apie ’ 'bęndtr'uoirįri1?- 
ir! apie Kanados, Amerikos, pąsa-u-

su bolševikų.-partijos centro komiteto - nariais, veiku-.atbna iš M išaugintus javus ir net; į^ąųgmtuž
sįai? įvairiose sukilimo vietovėse. Tuo metu Leonas, vaikus. ~ L1 j__  —į- .
Trockis buvo Petrogrado darbininkų tarybos pirminin- Į - Spalio 7 dienos perversmas, komunistų propagandi.- kai kurias Rykais ir, 

i”, sužavėjo tūkstam, 4^ FLiP v^yba kraštą įen-- 
la-isvesnės santvarkos -——• —i'O jėgų organizatorius.

'Leninas, Trockis ir

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

ALTos Suvažiavimas ir Devintasis 
•Amerikos Lietuvių Kongresas

(Tęsinys)

ALT’os tik-slaų-kaip mes jau žmome^ra^-mepri— 
klausomos Lietuvos atstatymas, bendradarbiau
jant tiktai su kovo jaučia už Lietuvos nepriklau
somybę tautos dalimi, nežiūrint kur ji būtų, čia 
laisvėje, ar okup- Lietuvoje- Kaip praktiškai 
1944 m. ALT’ą įrodė, užmezgusi ryšius tiktai su 
okup. Lietuvos pogrindyje veikusiu VLIK’u- Tuo 
laiku ALT’oje nebuvo nei vieno jT>s nario, bendrau-' 
jančio su okup. Lietuvos lietuviais komunistais,’ 
nebuvo nei vieno nesutinkančio su ALT’os laisvi-’ 
nimo darbo priemonėmis, ar tikslu, nebuvo nėi 
vieno, kuris agituotų lietuvius prieš ALT'ą, peiktų 
jos veiklą ir niekintų narius ir 1.1. Todėl ir jos 
įstatai nebuvo sudėtingi.

Tačiau koks yra šiandieną ALT’os sudėties 
vaizdas? Kokie šiandien žmonės sėdi po ALR Ka
talikų Federacijos kepure? Pažiūrėkime! Šian- 
d'enin’ ALR Katalikų Federacija jau yra pasta* 
tyta ant politinės .trejybės paslapties pagrindų- 
Vienas Federacijos narys trijuose asmenyse:, 
frontininkas, ,LL:nės veikėjas ir kolaborantas

čius teisingesnės, turtingesnės,

‘ i >
i “

JI

fe" ri-pnriuin^L prįsįdepgę ALRK F^ferącijos ' 
kepure, savojCife^^^“Fė- 
deracijos taryba, apsvarsčiusi konkretus’laisvi
nimo veiksnius, Altos.ir JAV Lietuvių Bendriio- 
menės visuomeninių reikalų komisijos darbus ir 

, jų tarpusavio santykius; priėjo išvadų: a. reikia 
siekti idealo, kad Lietuvos laisviniino'reikaįjįose 
susidarytų viena laisvinimo institucija’ su fenu 

jamas nuo ALT’os veiklos tikslo. Tai štai, kokios į laisvinimo reikalams fondu ir vienu informacįjos 
dvasinės rūšies žmonės stengiasi ALR Katalikų ' centru; b. kol abiejų veiksnių santykiai pasieks to- 
Federacijos vien tiktai vardu save ALT’oje įtei- kią padėtį, yra teisinga ir demokratiška, kad kiek
gi n ti. vienas veiksnys pozityviai vykdytų laisvinimo už-

Paryškinti ir paremti savo mintims, aš Pači- davinius-ir tam darbui telktų,lėšas; c. federacijos

(bendradarbiaujantis su okup- Lietuvos lietuviais 
komunistais). 1) Kaip frontininkas ir LB-nės vei
kėjas: peįkia ALT’os darbą spaudoje skleisdamas 
apje ją neteisingas žinias, šmeižia ir niekina jos 
veikėjus, pačiame ALT’os viduje veikia ne-ALT’os, 
bet. Fronto Bičiulių ir LB-nės naudai, deda visas 
pastangas ALT’os visą veikimą paimti į savo lan
kas- 2) Kaip kolaborantas — principiniai atribo-

vienas veiksnys pozityviai vykdytų laisvinimų už-

taryba pageidauja, kad Vasario 16-tos minėjimai 
būtų ruošiami solidariai ir aukų rinkime būtų res
pektuojama laisva aukotojo apsisprendimo teisė, i ri 
ypatingai skatinant aukotojų dosnumą; d- fęde-- 
racijos taryba, susipažinusi su Altos ir’ JAV. 
LB-nės Visuomeninių reikalų komisijos atstovų 
Rochesteryje apsvarstytais klausimais ir susita
rimui priimtu 6 punktų projektu, visiems šesięms 
susitarimo punktams pilnai pritaria ir įgalioja 
ALRK federacijos valdybą įpąreigoti federacijos 
atstovus Altos valdyboje imtis iniciatyvos, kad tas 
6 punktų projektas būtų priimtas ir tuo pagrindu 
būtų siekiama veiksnių susitarimo ir solidaraus 
darbo- Kreipiasi į visas kitas lietuviškas organi- 
žacijas, turinčias savo atstovus Ąltoj^; mietus

tuosiu iš 1979 metų “I Laisvę” žurnale tilvusio 
skyrelio “Santykiai tarp veiksnių”, kad jūs pa
matytumėte, kaip frontininkai ALRJ< Federaci
jos vardą vartoja prieš pačią ALT’ą, jos sulikvi- 
davimuii Cituoju: “Gi dėl'ALT-ps arogancijos 
LB-nės atžvilgiu pradėta rodyti nepasitenkinimas 
ir pačiose ALT-ą sudarančiose grupėse. Štai, vie
na iš pagrindinių ALT-ą sudarančių grupių, Ame
rikos Lietuvių Katalikų Federacija, tarybos suva
žiavime 1979 VI-10 tarp kitų reikšmingų ir puikiai 
suredaguotų nutarimų laisvinimo veiklos ir veiks
nių klausimu pasisakė taip: “Tai štąj kaip fronti
ninkai, sėdintys po ALRK Federąejjos kepure, 
patys save pristato: viena pagrindine ALT’ą su
darančia grupe. Tačiau tikrumoje ĄLT*iu Priklau
so tiktai tos grupės vardas- Dabar skaitykite kaip susitarimus remti bei už juos balsuoti ; e. kol pit-

' : A; it ■*
Čorętta King|;palaiky 

prezidentą Carteri „
ATLANTA (AP). — Coretta

i

nas susitarimas tarp minėtų veiksnių bus pasiek- 
tas, .jau šiuo metu yra reikalinga imtis konkrečių 
žygių bendram informacijos centrui sudaryti-7'

'it - matome, kokį planą Pagal komunistinio 
i režimo politiką frontininkų LB-nė paruošė AL- - - 
T’ąj o^upyoj.i.^eįį^ka tik ĄLT’os žrooąėms jį pa- 
sirašyti. Ir nębūs jokia staigmena,' kąi ALT’os 
pirmininkas ir vicep^miyipkai, pabudę iš letargo, 
ras tą jiems paiųoštą mirties sprendimą jau pasi’-“ 
rašytą- Tą pasitarnavimą padarys ALT’os viduje 
sparčiai besiveiriantys darbštūs ir apsukrūs “va
balai”. - - _Ąr ALT’ai priešiškos (prieš: ją veikian
čios) grupės turi teisę priklausyti A^Fai?' Koks1 
y.rf jų^šas 4l»T’-0.s laisvimmp veikto į ?

(Bus daugiau)

. ' KQRĘkTOROS PATAISYMAŠ '
* f

š.m. lapkričio men. 6 d. Naujienų Nr. 258, spausdi
nant šį straipsnį, kętrirtoj.e skiltyje po tr^čips eilutės pa
baigos “... ĄLT’oje jQ$ įr sudarė daugųnią.’; buvo 
išleista ši trumpa pastraipa: *

Leonardas šimutis buvo nepaprasta asmeny
bė- Nuo pąt 19^0 m.- iki savo miriięs, jis ALT’os 
žmonėms bųjro dideliu autoritetu- Jo tautinės 
dvasios stipyyb»e įąda alsavo oi priklausantys 
ALT’ai žmonės- . / n

■’ ; ' ' '/if i' ’ ■*
| Ąuforę at>ipr^ę,me. .fLik , ’J

< i. >{ĄŲjitwo<. CHICAGO A IU. Wednesday. November 7~1979
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI .
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI ' ■'['

į ... : ■' - /t.
Geroji Naujiena arba Linksmoji Žinią yra .Dangaus Kara’ •. 

lystė, kurią skelbė Viešpats Jėzus ir jų a'paš.alai. .Krikščionys 
maldoje prašo šitos Karalystės įkūrimo, sakydami: “Teąteinie Ja
vo karalystė, teesie tavo valia, ka-’p danguje, taip ir žemėje”. Tos 
karalystės įsteigimas reiškia tūkstantme'inį Kristaus karaliavimą, 
visų dalyku atnaujinimą, suteikimą visai žmonijai tikrą įr pilųą 
Dievo ir jo valios pažinimą, visų piktadarių pašaliu urą. įi^visū 
Dievo ir teisybės mylėtojų palaiminimą: Apie tą' žad^ąjį Krisr. ,* 
taus karaliavimą yrą parašyta pranašystėse: <:*2 
kojo įr beturčio ir neturtėlių gyyybes išgelbės., įęburiė. fa b įma
nias jo garbingasis vardas per amžius” (PsaL .72:12, 13, .18). “Pik
tadariai (kurie nenorės pasitaisyti) bus stųra’kmįLi (ne aminai 
kanKinami), bet tie,, kurie laukia Viešpat'es, valč^įš. žemę” (Psal. 
37:9). Laimingi, kuriems bus leysta gįpcentj' palamintoje, tūks^ 
tantmetinėje Kristaus Karalystėje ant sitųs mūsų žemės., . , .

' 4 -r 4?-'-t T
, . ... ___________ >V. RAITO T Xfil*tTOįAi

- J. Muzikam 195 Van- Pelt Avenue. Staten.Island. N Y _ 10303 . ..

slkalbanl pasitėravau, kas čia
— ----------------- ----------- --------- pef s£uoa
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Mažeika S/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKISVINCAS ŽEMAITISstoties viršmi‘nl:ą Teresą ir, be-

ŽMOGUS IR KNYGA LIKIMO LEMTYJE

HĮ / k Trys Moderniškos koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tei. 737-8600
Tek 737-8601

akUIERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 Sol Pulaski Rd. (Crawford 
**dical dulldins) Tai. LU 5 6446 
.-Tuma ligonius pagal susitarimį '

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W•^♦'thasfor Community klinikos 
- Medicinos direktorius

938 S. Manheim' Rd., WssfchMfor, IL
\ LaNDOS: 3—8 darbo dienomis • 

.a* .uitra šeštadieni 8—^3 vai 
fel.: 562-2727 arba 562-2725

I kė. k'd Gkimėš’gfeitdi sulaukti
Pone redaktor.au, malonėki-j “SVę£-ų.” ■^Sutarėme, kad reikia 

te artimiausiame.Naujienų nu- iHpė\lŽnioncl;Bf.e gali būtfau- 
meryje atspausdinti šį patiksli- j Tai nuomonei pritarė įr 
nimą. Juozo Ambrazevičiaus ap- nuovados viršininkas Vaitkūs, 
rašymuose- ’ “Vdldemariniiikai
vokiečių okupacijos metais-]- Zli1^ medžioklė-Varėnoje, 
Naujienų 217 numl, tarP: kitko, ^r0(,ė’ nepasisekę ir 'ekspediei- 
parašyta “Perlojiečiai ekspedi-u- ^c‘1.
cininkus pasitiko iš miško kul-
•kosvaidžiu ugnimi. Tik sulaukė ^okięčių pandanų būrys, ąreš>

■ I v.o stJuęs vir.šin’nką, stoties bu- 
dė oją ir nuovados viršininką; 
mani gi ir urėdui pavvko laiku 
parišalin'ii. Suimtuosius nv(»a4

l b?tio į Lukišk'ų kalėjimą Vilnių-
• ii n Ion t Irf o T Iim’A LroliYl o

DR. A. B. GLEVECKA>
> * * •Ą'r * ą. ■* , *> ,-v* •

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? ,
SP«ėiĄLXBĮ6 l(Gos

‘'iW Wifot 103rd Str^t
. * >■

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK.f’LECKAS
OPTOMETRIŠTAS

, KALBA LIETUVIŠKAI
W' 71 SĖ tai. 737-5149

Hkiioa.'akis, - Pritaiko akinius ir*1
J “contoQ jenses”*. . .;;

Va£ asu. susitarimą. Jždarvta tree

DltLEb^S SEIHUtu
? iWsrcr,toūSLĖV hr3 31 "

PROSTATOS CHIRŪŠtSUiČ : "T
3656 WEST S3rd STREET J
Vai'- an trad. 1—4 popiet.

■ vkątyirtd. vai. vaK x
OfTw/foi-^.:

Rrrid«n<i)$>s *43-5545

griovį. Tėvas nuėjęs, rado jį 
ant griovio kranto* gulint negy
vą: šovinio skeveldra pataikė 
į gaivą . . . Galite Įsivaizduoti 
tėvų pergyventa' tragediją- kai 
vienintelis' sūnūs, keletą metų 
išbuvęs karo fantuose, grįžo 
sveikas tėvų aplankyti ir nuo 
paskutinio į tėvų namus paleis
to amerikiečių šovinio amžinai

;je;-jie ten ilgai buvo kalinami ir > užmerkė., akis.. Prifi nienu, rusai 
.iWclfo 4fcspediciia_j.tąda_ ji /tardomi^ ■ '?»labais ;tokii|>G-eju saky-

būvo taip vadinama) ribojosi- Pasišalinės iš Varėnos, l;:i-i^a^o:. n3 111 nu”
č:i. 1.1..,.,.. : : ..;.l:,.,.l. dasigav.ty ;į Perloją/ir'(skirto-lem'o neišvengsi),

ten keliąs dienas *: sląpsčiausi ta]-<d* ėili įlodavę: * sūdjba Lūra- 
pašto agentūros vedėjo ( Berną- (likimas žai-
tavičiaus globpjamas... Kadangi ūžia žmogitoil) .... .
visą ekspedicija,

(Tęsinys)

Viskam ajJHiiniš, šeimininkas1 v’škąją dalį užgrobę be ma- 
pasigėdo sūnaus. Aš pasakiau,^žiausios teisės mąskviniai ru- 
kad jis nubėgo per vartus į'sai (meškai.), bet. jie turės iš

GAIDAS - DAIMID
SENI ALSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

trijų batalionų pagalbos ekspe- 
dicininkai išdrįso toliau žyg uo: 
tį. Mišką iškrėtė, nieko nerado”’ 
Šįs teiginys yra neteisingas- ir 

[klaidinantis

<krą.ustytį, Hitleris, norėjo pa
sukti Vokietijos istorijos ratą ' 
tūkstantį metų pirmyn, bet be- į 
sukant, jis pasisuko tūkstantį • 
metų atgal. Gini:, jei lietuviai ■ 
savo lietuviškas Rytpiūsių že
mes nesirūpins atgauti, tar tek
sią lenkams per Potsdamo lini- . 
ją žygiuoti šiaurėn, neš, girdi, ;L 
gamta‘ tuštumo.-, nemėgstanti. ~ 
Taip jau agresyvūs lenkai gal- -
vojo tuoj po karo 1915 metais!

tfYbYfWsr iff CBiKUWM 
Sandra praktika, spec- MOTIRU life? 

dfi«» M
■ •/; . T«T. PR *-1223 .

JFISO VALI: pini., antrai, tfečūc

ūaia 2-4 laiku
ūįjąu roaitariByL

tik Vilniaus kraštu ir neprikišu- j 
somos' Lietuvos, teritorijos, ne
lietė. . Perloją priklausė nepri
klausomos Lietuvos teritorijai 
ir. buvo Kauno komisaro juris
dikcijoje, p Vąi-ėna II, afba;Viį-; 
niaus krašto Varėna priklausė 
Vilniaus sričiai ir Vilniaus ko- Į t’ekas, 
misarijafui. - . ..n:-

Pasinąudodainas-,;šia j-proga į!i_ 
paminėsiu kas įvyko.- Varėnoje i pokšto'ėjęs, Pęj-ioją būtų isli-i 
Il-ros . ekspedicijos metuė Man ’.bes i<irčiųpi.o kaimo likimas —

' * I •* * ' ■* * y- V -^9 —f _ * M .

būnant' Varėnos II..pašte, buvo ji bū,ų..,viltųsi pelenais. / 
gaunami pranešimai su įspėji-] Reiškiu’Tamstai padėką ir p. 

t mals iš ekspedicijos jau nu-' Am'razavičlui pagarbą. G 
•siaubtų vietovių geležinkelio' -■ T, -1.. a ,4.,-.3 ... . , ' - Jr-'zas Leacmskas•uoze Vilnius-v arena.: Matome- , -.'\r ■ . v;,>- ... ■-1 ,, . : 4 . ::uv. A e.i eTos II p.-sto v-kaskai peę Varėną buvo, vežami su- j ■ 
gaudyti žmones prekiniuose vai į .
gonuose. Tie žmonės maldavo’.
pagalbos, giedo'o-giesmes^ o TuT 1 
Ii Lietuvos Jiimną. Taigi -jau : 
niatėnle ir buvo ąišku,.kad’ėk's-' 
pedicija slenka Varėnos II link, 
tik nežinojome ini. kur ji; sieks. 

: Iš pašto įstaigos; pėf - langą, 
malėme, kad geležinkelio Sto
tyje pas^ūboiniš štūliidonrį piė- 
kibiai vagonai; 'rtMMke; k'aa rčA- ". 
•giamas trauklbys ir Varėnoje 
-sugauditi ems—vežti,—Turėdamas—

Tuomet, mums besvarstant 
menamas lenkų-lietuvių politi
nes sienas, per huv. Rytprūs'us, 
teko. įsi tikinti, kad lietuvių lite
ratūra tais klausimais buvo la- 

, net neturėjome 
prisimini-■ nors pakenčiamo istorijos vądo- 

niais būsiu.. nutolęs nuo . mano yėko apie Mažąją Lietuva, bend-

gaunami pranešimai su įspėji- į

.laiką buvau t Atleiskite,’ je ą* šiais keliais bai menkutė, 
Pęridjoje, tai gerai žinau, kad; karo laikų fatapiąis p- 
eks-edicljaj Perlojos nesiekė įr y ’ _ _ * 1

, jokio; šūyip nepaleido. pAgriudinės Aemps.; Bet aš kaip i rai — Rytprūsius. Todėl 1961 
- ... į Prlešngu: atveji jeigu-kas norsj^k giaįs keliais pavyzdžiais,. ką . njį. mano redaguotoje J ... j 

į’!.p.ą/ą;įupjantį vokietį būtų’ift*atysit vėliau,, pbęėjau pabrėž- 
>Lci«uilc P^in-iš. m-tr, kaip ^nto'gus,

Taip* ir ypatingi*- dšiktąj ar knV- 
gc’š'.^i tūfett sYivą.^.r^iiiiifę. įs- 
Tbfi^d, savą pasjiį^. bei uid'a- 
■viAi. Juk iš tiesu Rnvga. vra ja 
'T>a.T3.si\Ir:iO, zjnogaus aarele, sa- 
ivoEŠKdT ApV^anktS’- žmogaus 
dcūf^oŠ. objektos.sakant ro ffontii kovos laikinai nufi^~ 

. kllyga yra .šaVcĮuskas, .as-rni0_ b’e| jji toliau tebėvvkšta 
Linu°”, su ša v9.fQ?1WįįT jseiojė, ] nūėiatinė -pblitmė, vpač pšlclio.-^ 
'gim'ntū; Ąteitin-i ji phšidaro sa- ,g: m kova dėl užįrobttį- lietu-, 
ivarank'ška,' rilio autcriaiis nė- „;~v: <• <•<
i’iėpriklausoma.
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€1979 Mdlęr Morton Company. $vbs>diar.y of

knygoje
r L r

■‘P elinė Lietuva” . . .(10 psi.) j 
pastebėta: ‘‘Yra degantis reika- Į 

■’ajs paruošti ir išleisti.“Prūsų if 
Mažosios Lietuvos istorija”, nė . 
tik lietuvių, bet ir anglų ar -vd-J 
kiečių kalb'onfs”.

, Nepamirština 
Klaipėdos krašte.

kad nors .su 
atgavimu ka-

tarnybinį" fėikaTž, ridėjau-i .^as
A.H. Kobtnį-Go.;-R-*chmo»xi7'V'f»gw>t<ft-!23230

\ 't 1K- \

Tal^.Y
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r Cortiptft^ Dressed In Khaki -
Now. there are computers kinds pf front-line^computing 

sough enough to survive the \ chores,' such as dir ectmg aiir- 
ngors of battlefield condi- ( ~
tions. The Mobile Military“3 armor, or ‘determining ^thr 
Data Processing System.r 
shown in the photo is housed 
In a portable shelter about 
the size of a travel trailer. It 
has the computing powder of a 
complete commercial data 
processing center. • '
1 But, unlike its civilian cous- 
tnsw this system can operąte in (- C. -

. . . including desert heėt, Arc-

-. humidity. Consequentlyt the 
fystem can ,.handle, many

4605-07 SO. HERMITAGE A VEN IT
Tel. 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS .....
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

’ Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TėL: LAfayette 3-3572

Lineages 
LietuVių-

TUiiiME 

KOPLYČIAS 

VISOS6 MIESTO 

uMursE.

Direktorių

Asociacijos

BUTKUS - VASAITlS------ —
144 b Sd. 5Uth Ave., Cicero, fll. Tel.: OLympic 2-IOOJ

PHILLIPS - LABAiSIAUSKAS
5307 86: LlTŪANfCA AVĖ. Tet: YArds 7-31U1

PEIRAS BIELIŪNAS 
^348’ Šo; ČAIIFoŠN!^ j^E.

A MB U I. AN SO 
PATARNAVIMAI

.- - - s
“*7 ' ‘ i-wč£ ‘ . r

jviškų žemių: . ptotryčiiiose su 
; lenkais, vakaritešė Su vokiečiais 

’ Karui ęaribaigus, J.945 metų naciais. Sk'audu minėti, kad* tų 
’ rideni, Anshacbe. . Bavarijoje, kOvų svarbūs inspiratoriai ir 
Ibūvo progos pažinti,-vieną Var- palaiky tojai tebėra kryžiuočių 
šuvos lenkų pulkininką Malins- krc’nik’jiinko Di:iisbur])0 pava- 
kf. Išsikalbėjus, jis man paša-; d ntų 
kė. jani tekę pažinti keletą lie- čiu ainiai 
tuvių inteligentu, if jf stebinęs 'beveikia šen’ų žemaičių bajorų i, 
visiškas jų nesiorientavimas da- palikuoūis Jiiožas Giniotas Pi!-i 

, (Pllsūdiškis) lenkiškai į j 
į - Jozcf Pilsudski z Giniatt, ka- j 

____  .r smurtu užgrobęs t 
oš dalį1 su šeštinė Vumum 1

.ir ją padovanojęs Lenkijai, tar-i j 
Pulk. Malinskio nuonidnė lėn-[tnni nuosavą dvarą, už ką lenkų,;! 

kiskąją Rytprūsių ,dfaj lenkai;1 pagerbtas aiinij’cs niaišąlo litu-1 
atgavę (nors, iš tiesų, visi bu- lu.
vę Rytprūsiai y; a lietuviškos j 
eininės žemės, V. 2.), c Leta-:

•kietasprandSių” žemai-, 
Lenkų agres'joj te-, 

ztinaTė’.ų bajorų

•bartinėje politinėje būklėje, sudskis, (Pllsūdiškis) lenkiškai j 
iypar kiek tai l eiia įuv. Ryt-į-.. .___
prušiuš. Jieniš atrodė, kad .tai daist klasta ir 
;vokiėcm seri'os žėbi^š, ir Ryt-’ Lietuvos 
prūsių lik’mas jų nedomino

(Bus daugiau)

F SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS On!
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GEORGE F.- RUDMINAS
3319 Si. UrtANfcX iffc Tel: YArds 7-1138 - 113S

P75&&X i?
takų chirurgą.' / ■ 

5025 CENTRAD AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 :

Tel. (813) 321-4200

F L 0 T 0 A
______ .’-..XT.— 7^^

Program** v*d4|a

Vedėja Alcona D*ul<us

« — NAUJIENOS, CHICAGO K ILL,

“Lietuvos Aidaf 
KAZE BRAroilONYTiRATJIJd ItlMOi VALANOO*

Vl*x • r<wr»rr*< 'I WOPA

7159 $6. MATCEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

. Į f . _ r t-. 11
Kasdien nuo pirmadienio On 

penktadienio 9 v£L vak.

Viso® laidos ii W0PA rtotlea 
banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla„ 5:30 vtL,p4>
£ VVTIS stoties H10— AM banga

2646 W. 71at Street
Chicago, Illinois 6062?

Telef. 778-5374

klL A M

LiefuvTy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 5.30 
5:00 vaL. vak.. .Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

November ~,s 1971/
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‘ .GHJ.HEAPT DISEASI

craft strikes against ėnem^ 
-7, *;r

trajectories Gfartillery^fire.
Norden Systems, a aubsi 

diary of.United Technologies 
Corporation, v developed # th< 
mobile system, which iš Buitį 
around the company’s "mili
tarized” digital computers 
Their circuitry is derived frorc 

._ ___________commercial computers manu
the severest of environments factured by Digital Equipment 
... including desert heat, Arc- Corporation. Special compo- 
tic cold, and(sąlt-ladep tropic . nents and packaging mak' 
. them suitable for military

on land, at sea, and in the air.

lar f-
■aP'-JI Z/ K,.
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DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
following distances...

XOU'LL Ru/Q INTO TROUBLE IF 
THERE'S A SUDDEN STOP WHluE 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY.

IF VOU DRIVE AT THE 
MiW'UM SPEED st y IN 
THE LANE.

4 L — . - - ■ - - ■ ——

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAVV1CZ)

2424 WĖŠ'l 69th STREET __ ________ REpublic 7:12L1_
23IP VZLGT 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 StajTnWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-441C

P. J. RIDIKAS
3354 Šo. HALŠTĖi) STREET Tet. YArds 7-lsif

redaktor.au
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Gen. konsulės Juzės Daužvardienės veikla'
•s bernatoriaus J. Tliompson pa- ' f

Gen. konsule Juzė Daužvardienė

gerbinui, . • •
Konsularinio Korpuso Penių 

Klubo atsilankyme ir priešpie
čiuose Balzeko Lietuviu Kultū
ros Muziejuje,

Kinijos buvusio Konsulo ir 
Ponios O’Young Laisvos Kinijos 
Nepriklausomybės Minėjimo j 
priėmime,

šv. Tėvo Jom; Pauliaus II vi-

* >

kuris

ę

pWdš: lapkričio 22* Vidudienį. 
Vietos rezervuojamos iš anksto 
ir stalai suskirstomi pagal sve- 
čią- pageidavimus. I hogr ai u o j e REAL ESTATEdalyvaus E, Rūkštclienės vado
vaujamos dainuojančios mote
rys, S. Vaškienė deklamuos, kal
bės buvęs Klube pirm. A. Kat
ilius. Klubo narių susirinkimas 
bus lapkričio 10 d. 2 vai. popiet. 

i

i — A. Gustaičio poezijos po- 
'pietė ruošiama gruodžio 8 d. St 
'Petentburgo Lietuvių klube.

— šiuo metų Toronto Lietu
vių Namų Moterų būrelio valdy
ba sudaro: pirmininkė A. Jan- 
kaitienė, ricepirm. I —- B. Ab- 
roinaitienė, vice p>rm. II - A. Ju- 

atsįunte tokį laišką: cienė, iždininkė P. Jankaitienė, 
sekr. L.- Pocienė, parengimų 

. . , .. . , , . . ne perlaidą: -$33 už metinę pre- k-jos narės: B. Barysienė, B.
1 so ėjų grupe paso s laut,musjnunisraįą( o- s]7 aukoju Najie- Remeikienė, T. Bačėnienė ir M.

, n,oĮe11- noms dėl susidariusių finansi- Vaitkienė. Revizijos komisija-
Ceceviuenė dainių sunkumų. Nesu turtingas L. Novogrodskienė, L. Mačie

nė pinigingas, bet suprantu pa- nięnė ir L. Matulevičienė, 
dėti ir susidariusius sunkumus. 
Galvbju,' kad geriau suvalgyti 
mažesnį kąsnelį, o 'forė'H'Nau- 
jienas- dvasios penui ir gyveni
mo -kelrodžiui. Linkiu geros 
sėkmės Naujienoms ir geros: 
sveikatos visiems jų skaityto-! 
jamš.” Dėkui už laišką, anksty
bą prenumeratos pratęsimą ir 
už auka.

žilo melu jo garbei skirtame parengimą, kuris . š.m. ji pratęsė prenumeratą ir įlė kė 
Čikagos Simfonijos Orkestro'lapkričio m. 17 d., šeštadienio $30 auką. Dėkui už nuolatinęSimfonijos 
koncerte švento Vardo Katedro- ir už organizuota paramą.

— Balys DamuEs iš Brighton 
Parko

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žami — Pardavlmuž 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

Juzė Daužvardienė dalyvavo ■ tesi priėmime, 
;r Lietuvai atstovavo šiuose 
renginiuose:

Čikagos Konsularinio Korpu
so_ priešpiečiuose Illinois Gu-

vakarą, šaulių namuose.
Je> • I Pręgrainoje-perengimą atida-

Ispanijos Generalinio Konsu- rys L^sp pjnn. K. Milkovaitis,
Įo^4at4mez-Agtdne-suruoštaine. kaltės KarioatšLovaš K. Juškat-j^.. ... ,e(A a ..x.
Chrislophero Coiumbus’a Jvc-n- lis Vytauto Didžiojo rinktinės1 '‘ " ■ m $■ pi gi

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Bl. Tel. Virginia 7-7747

Žurnalui “Karys” paremti parengimas
š. m. spalių m. 22 d. Saulių dos jūrų šaulių : kuopos kice

namuose įvyko Čikagos rajone' 
veikiančiu šauliu daliniu — Vy
tauto Didžiojo rinktinės, Gen. 
T. Daukanto jūrų šaulių ir (Mi

J A V Federalinės valdžios šokius, vaisęs 
America’s Ethnic Heritage pi‘Q- va<^ov^ $• 
jekto patariamoje komiteto po- moterims talkininkaujant.

i Veiks turtingas, ^gėrimais baras 
_ vytautėnų aptarnaujamas. .Bus 
: pravestas vertingą dovanų pas-, 

kirstymaš organizuojamas K. 
;'Juškaičio. šokiams gros sma
igus’ V. Ramonio orkestras. Taip, 
kad atvykųsiems į šį Kariui pa
remti parengimą, organizuoja* 
mą Čikagos rajone veikiančių 
Rauliu dalinių bendromis pas-

8 KAMBARIŲ mūrinis bungalow,. 
įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir Šv. 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti. A

2 TO 4 MŪRINIS Brighton Parke. 
Palikimas. $47,000.

ELECTROS ĮRENGIMAI,- 
PATAISYMAI

Turiu Chicago; miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė.
■ Tel. 927-3559

ŠIMAITIS REALTY

: pirm. A. Ašoklis ir žurnale “Ka
rys’’ įgaliotas atstovas Čikago
je p. K., Juškaitis.

Pasitarimui pirmininkaujant- ’ iv U. 11 J. U.O11AX1. 1111 UI .• A X X A J. X1X a A XX CC LI U . . w .

cero Klaipėdos jūrų šaulių kuo- Vytauto Didž. Rinkt, pirm. V a^S°i.nls> ne P ’a gal e is. 
i ' ,. . ., . • - -
Imi Čikagos lietuviškoji visuo- 

X 1V1 LCL V ĮGALIAI’ . -

nutarta kad;111611^ kalbamame pafengi-

pu atstovų pasitarimas žurna-Į 
lui ‘

Išganaičiui ir klausimą aptarusi
‘KARYS” metinės paramos bei išdiskutavus, prieita vienin-? 

reikalu, kuriame d alyva Vįo'gos nuomonės ir J

Jau dabar iš anksto, kviečia- — Kazys Martinkus, Berwyn, 
Ill. be raginimo pratęsė prenu
meratą, o savo gerus linkėji-

—Jaunieji dailininkai, kurie 
su savo kūriniais norėtų daly
vauti Toronto Lietuvių Naniuo- 

>se rengiamoje parodoje, prašo- 
i mi nedelsiant pranešti Vytautui 
Pacęvičiųi,. tel. 763:2352....

i . .. ’J ■

S.L.A. 134-tos Moterų Kuopos 
susirinkimas Įvyks šeštadienį, 
lapkričiu 10 d., 12:00 vai., Chi
cago Savings naujose patalpose, 
6201 S. Western Ave. Visos na
rės kviečiamos dalyvauti.

Valdyba

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

LŠS1 pirm. K. Mitkovaitis, Są- dabartinių: *mėtą tradiciniai kas 1
gos-'moterųwaidovė_Sr Cecevičie- met ruošia— Aldona- Valeišaitė-Brušo- ^rucn

šią metinį banketą 1979 m. lap- 
ikričio 10 d., šeštadienį, šaulių 

. salėj-e, -2417 .W.,.43 St. Progra- 
nia: .moksleivių vokalinis viene
tas “Vaiva”, .vad. muz.; Fausto 

įStrolios, šalta ir šilta vakarienė, 
Ramonio' orkestras,- laimėjimai 
ir, kita. Pradžia 7:30 vai., vak. 
Vietas prašoma užsakyti skam
binant pirm. Stasiui Juodžiui 
523-1297 arba i Anelei ,Rastienei 
523-9164. Visus kviečia Draugi
jos,; valdybą. (Pr).r;,. p į ,7j c

— žurhaluf K ARY’S. paremti 
kavtilė> kurią rengia Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinė, Gen. T. 
Daukanto jūrą šaulių ir Klaipė
dos jūrų- šaulių kuopos bendro
mis pastangomis, Įvyks- š.m. 
lapkričio.. m. 17_^d.,. šeštadienio 
vakarą šaulių ; namuose. Kvie
čiami visi. šaulės —.dial, lietu
viškoji visuomenė, kūrėjai sa
vanoriai, ramovėnaiy birutinin- 
kės ir kitų organizacijų nariai 
šiame Kariui paremti parengi
me gausiai dalyvauti.

Ki-K. ' (Pr.) v:

n,ė Vytauto Didžiojo rinktinės parengimo surengti, Čikagoje t* a^vykus, savo ,auka doya-
pirm. V. Išganaitis, Gen; T. < veikiančiu šauliu daliniu berid- paskirstymui, prisidėti prie 
Daukanto jūrų šaunu huupusu’vnns junguiieimt pastangomis,r/"“------- """" -------- —
pirm. E. Vengianskas, Klaipė- ruošti žurnalui KARYS paremti ^ūviško žurnalo laisvame pasau- 

__ ;Jyje išlaikymo.

šaulių kuopos! romis jungtinėmis pastangomis,’^eil^n^e^10 turimo lie-

Vg.
P

1

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

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

........ Telef. 312 238-9787 -
® Nernnksma* patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių. laivų kėlioj — RLB Centro valdyba pas- 

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda-Į tyrė $50 Naujienų paramai ir 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones. į. Lietuvą ir kitus kaštus; r. . . .. T
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer-atsiuntė, per pedagogą Igną 
macijas visais kelionių reikalais. ,^. ’Serapiną. Dėkui valdybai ir vi-

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reiaia rezervuoti vietas siems tą organizącijąisisudaran- 
' ' ■ ' . ' tiems daliniams. :fi anksto — prieš 45-60 dienų.

. ■ — Stasys Tikušis, Naujienų
rėnj.ęįasur- .visuomenės.-_veikėj as 

plati™ vajaus antroji FAZĖ j giuyje,\ Cicero; jlj. Ten. sutikęs
Rockfordež Dalyvavo RLE ren-

-Naujienų redakt. M.- Gudelį?' per
Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas!------- —-----------

savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa-’* 
žinti ir ja&-užsisakyti. '" ‘ ■

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau-J; 
jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida;: 
Kviečiame pasinaudoti proga.___-k_____— - ;
NAUJIEMS SKAITYTO JAMS,-NORINTIEMS ' 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, • 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ. ’

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati- 1 
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

l-

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas ___________________________ ______ ______
Adresas _______________________ __________________ ______

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo .. 
yra naujas skaitytojas. Priede _____  dol
Pavardė ir vardas.........................._
Adresas---------------------------------------------

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

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

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių jsipareigojimų.
Pavardė ir vardas---------------------------------------------------- .-----
Adresas  ---------- ,------------------ ----- ------ ■-------------------- *———

kienė, Cicero, Ilk, gerai žinoma 
visuomenės veikėja, pasižymė
jusi neeiliniais lietuvių kultūros! 
prejektais, pratęsdama prenįi- 
meratą, _parėmė Naujienų įleidi
mą $7 auka Dėkui. Taip pat dė
kui‘tos apylinkės tautiečiui, pri
sidėjusiam prie platinimo va
jaus ir Naujienų palaikymo iš
sisakant. jas 4 mėnesiams, bet 
pavardės prašiusiam neskelbti.
• Dėkui Sieliai Conrad iš 
Brighton (Parko, Amerikos lie
tuvių veiklos veteranei ir spar
dos rėmėjai, už 87 auką, atsiųs
tą’ prenlliheratos pratęsimo pri> 
ga. Dėkui tos apylinkės tauti’ė- 
čiūi'už-palaikymą platininio va-
jaus, užsisakant i "Naujienas 4 
mėn., bet pavardės prašiusiam 
neskelbti. ’" ‘

— St. • Petersburg© Lietuvių 
Klubas ruošia Padėkcfs Dienos

SWTINIAI { LIETUVĄ
.< MARIJA NOREIKIENt

2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629 • Tel. WA 5-2787

MAISTAS B EUROPOS SANDELIU T

' ' TIKRAŽIEMA----------
u s r*, c i t / —

Tikra žiema su sniego audro
mis ir 52 mylių per valandą vė
ju perėjo Wyoming ir Colorado 
valstijas, kur kalnuotose srityse 
iškrito iki pėdos sniego.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th SL, Chicago, Hl. 60629. — Tel. WA b-2737

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

ganizaeija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo« 
darbus diroa. Zį

■ * . > > r į
ŠIA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu J 

apdraudų savo nariams. E
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na- 

riama patarnauja tik savišalpos pagrindu.

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam

— aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

— kuopų vyra 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. JOth St. •,
ToL (212) 563-2219 »

J - ■ ’ ■ l

16 METŲ MERGAITĖ 
NUTEISTA MIRTIES 

BAUSME
PERTH, Australija (UPI).
duetų amžiaus mergaitė bu

vo nuteista mirties bausme už 
policininko (constable)' nužu 
dymą. Pažymėtina, kad ta: 
jauniausias asmuo—Australijoj 
kuriam buvo paskirta mirtie. 
bausmė.

SLA

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda. —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600.

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas

_ _ 2644 West, 6<Hh Street ■. ■ 
Tel. REpublic 7-1941

HELP WANTED — MALI 
Darbininky Reikia

Siuntiniai į Lietuvą , 
ir kitus-kraštus - 4

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, 1IL 60632. Tel. YA 7-598C

HEATING & AIR 
CONDITIONING SERVICEMEN

Many company benefits. Must have 
exp. in oil heat service.

. Coll 231-7770
ask for RICH JACKSON.

; TOOL & DIE MAKERS
Wire & metal fabricator. Four-slide 
machine tooling experience prefered 
but not required. Single shift. Over
time possible. Apply in person or

i call 476-7600

JOHN AMANN SONS CO., INC.
. ' 5809 S. Oakley “
Chicago, IL. 60636

M. i I M K U S.: J i 

Notary Public - - 
INCOME TAX SERVICE 

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

šymai ir kitokį blankai. . į -

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208’/2 W. 95th St ’ 
Everg. Park, 111. 
60642, - 424-8654 I

tYan f * o

State Farm Fire and Casualty Company
r r zi

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkų R*IMa

’GALRRIDAY

Typing, receptionist .all around.
Saląry. negotiable^.. '. , 

782-3512

FASHION JEWELRY 
MODEL TYPE LADIES 

OVER 18 fej * u -
NATIONAL CORPORATION 

NEW IN CHICAGO KAS 
•JOBS'JOBS JOBS

Starting .$725-$950 per Month 
MANY POSITIONS AVAILABLE 
NO EXPERIENCE NECESSARY 

WE TRAIN YOU WITH PAY 
IMMEDIATE EMPLOYMENT 

’ CAR REQUIRED
PHONE MR. DARRELS '

. 543-1021

WANTED TO RENT

Dviems suaugusiems asmenims, ne
turintiems Įnamių^ reikalingas 4

Brighton Parke. Skambinti vakarais 
Steve.

Tel. 254-8351.

. Amanda Jenny Wilbraham. kambarių butas Bridgeporte arba 
j ramiai stovėjo teisiamųjų šuo. vav^raic
4 le Geraldton Aukštesniam tei-
B sme ir neparodė savo emocijų
J kai australų teisėjas Brinsder 

pakelbė tą mirtie prendhną 
praeitą trečiadienį.

Mirties bausmė buvo pas.
kirta po to, kai jury sugrįžt 

r su sprendimu, kad panelė Wi 
j braham kalta policininko (coh

stable) nužudžiusi Malcolm Dt 
vies Slanaway s. m. kovo men 
31 dieną. pr. petit.

Juozo šmotelio

“ ATSIMINIMU - 
SKIRSNELIAI

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

Čikagos ir apylinkės lietuviai.

NAMŲ REMONTAS 
Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai-—, šaligatviai ir kiti.

Kalbame lietuviškai . 
Tel. 476-5635

S Z

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS , _ . • •

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. Šeštadienį nuo

9 vai. ryto iki 12 vaL d. y .. 
Ir pagal susitarimą.. . „.

Tel. 776-5162 arba 776-5163 . 
2649 West 63rd Street 

Chicago, BL 60629

i

tJETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town ot Lake)

Oslo namus Ii la’rtto Ir fi 
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

DIDELIS PELNAS
NEW YORKAS 

didžiausioji naftos kompanij; 
JAV-se, pasisakė iŠ gazoline 
pardavimo gavusi 118% pelną, 
palyginus su praeitu ketvirčiu.

Exxon

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.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonsi 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkouuj 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00, 

Pašto išlaidoms pridėti 906.
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