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PARYŽIAUS GATVĖJE VAKAR BUVO TRUMPAI iŠ VISURNUŠAUTAS ŠACHO PUSBROLIS P

priemiestyje. Tarp jo rėmėjų 
yra milijonierius Clement Stone.

DU NEŽINOMI ASMENYS JĮ NUŠOVĖ DVIEM 
REVOLVERIO KULKOMIS Į GALVĄ

šį obalsį: Mirtis Irano 
mulai Chomeini!
obalsis kartojamas kas 
minutės. Mieste ramu.'

India- 
naftos 
išven-

Muziko Mikulskio vadovaujamas Čiurlionio choras sekmadienį dainuos 
Chicagoje,. Balio renginyje.

ILLINOIS DEMOKRATAI SUSKILO Į DVI GRUPES

CHICAGO, Ill.— Ketvirtadie-1 vakare gub. Connally tarėsi su 
nį-Rosemonto ir Beverly apy-. respublikonų vadais Oak Brook

AZERBAJANO PROVINCIJA PAREIKALAVO 
AUTONOMIJOS. NEPASITIKI CHOMEINIU

Islamo 
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Pabėgę Kambodijos kariai 
užvaldė visą Tailande įrengtą 
belaisvių stn'-- k’a. Tailando j 
valdžia ph •>> ;ja perimti sto-f 
vykios ’’ uiiolę. atimti gt-klus.

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America ••••••••••••••••••

The Lithuanian Daily News
Published by Tbc Lūhuanian News PubUshing Co . loc.

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

Over One Million Lithuanian 
In^fKe United States

Chicago. Ill. — šeštadienis; Saturday. December 8. 1979

ULA CHOME

tli ‘i *

į

Ii
-

■■ ®
I

H

VICEPREZIDENTAS WALTER MONDALE LANKĖSI CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
Atvyko į VLIKo 

konferenciją
Š. m. gruodžio 8-9 dienomis 

Baltimorėje, Maryland, įvyks 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Seimas. Apie dalyva
vimą seime, jau pranešė sekan
tys asmenys: J.E. vysk. Brizgys; 
Z. Juras, VLIKo atstovas Didž.

Tos pirmininkas; J. Simanavi
čius, KLB pirmininkas; Tautos 
Fondo valdybos pirmininkas J. 
Giedraitis; A. Firavičius, TF 
Toronto atstovybės pirmininkas 
ir kiti.

Apie dalyvavimą ir jų atsto
vus pranešė sekančios VLIKą 
sudarančios organizacijos: Lie-

Iinkėse lankėsi viceprez. Walter 
F. Mondale rinkiminėms kal
boms ir lėšų telkimui prez, Car- 
terio perrinkimo kampanijai.

Rosemonte, Hyatt Regency 
viešbutyje, buvo $100 pietūs. 
Ten viceprezidentą Mondale su
tiko apie 1,200 minią. Savo kal
boje jis pareiškė: “Aš noriu jus 
supažindinti su mano gera 
drauge — Jane Byrne. Ar jos 
čia nėra? Ji man žadėjo čia 
būti“. Minioje pasigirdo bau- 

■ bimas. .=•-'.
Tačiau, minioje atsirado ir 

viceprezidento Mondale kalbos 
trukdytojų. Moteris, o vėliau 
vyras, iš minios grasino sutruk
dyti jo kalbą, kaip sutrukdė 
New Yorko juodųjų priemies-į 
tyje Harleme. Trukdytojai buvo 
minios nutildyti.

Savo kalboje yvicepreridehUas; tuvos Atgimimų Sąjūdis — K. 
Walter. F. Mondale pareiškė, kad Oželis, L. Tamošaitis, V, grazė- 
prez. Carteris dėl įvykių Tehe- nas; Lietuvos Darbo Federacija 
rane turi būti Washingtone. Jis V. Šimaitis, P. Stravinskas, 
tiki, kad sunkus darbas yra ge- A7. Yucius; Lietuvos Laisvės Ko- 
riausia reklama ir prez. Carte-j votojų Sąjunga — J. Jurkūnas, 
ris vėl bus išrinktas. Jis pareiš-j J- Vasys; Lietuvos Ūkininkų 
kė, kad Chicago padėjo.Carteri Partijos Atstovybė Užsienyje — 
išrinkti prezidentu, padės jam O., Krivickas, V. Banelis. S. ža- 
ir dabar [ deikis; Lietuvos ūkininkų Są-

.. . ,;į; . Į junga — P. Augaitis, K. Luko-
Beverly apylim^j-]^ *an^®įsius, L. Mįkulionis; Naujienos 

pagerbti Cook apskrities aseso
rių Thomas C. Hynes, 19-tos 
apylinkės demokratų- pirminin
ką. Čia ir per pietus . viceprezi
dentas Mondale matėsi, su dau-j 
geliu demokratų partijos lojališ- j 
tu, remiančių prez. J. Carterio į 
kandidatūrą.

BUV. GUB. CONNALLY 
LANKĖSI CHICAGOJE

Buvęs Texas gubernatorius 
John B. Connally, kandidatuo
jąs į Baltuosius Rūmus respub
likonų tikėtu, rinkimų kampa
nijos reikalais lankėsi Chica-Į 
goję. Jis pasisakė prieš federali
nės valdžios įtaką į švietimo 
reikalus ir pažadėjo panaikinti 
švietimo departamentą, kuria-i 
me dabar dirba 18^000 biurokra-, 
tų, po vieną kiekvienam mokyk- ■ 
lų distriktui.

Jis taip pat priešingas vaikų j rencija ir pasirašė 1,300 pusią- 
v* •• • - - X V-. j i • j t

ris vėl bus išrinktas. Jis pareiš J. Vasys; Lietuvos Ūkininkų

D. Krivickas, V. Banelis. S. ža-

TABRIZO RADIJAS PAKARTOTINAI KVIEČIA ŠALINTI MULA ŽUDIKĄ
Išrastas vaistas nuo 

apsinuodijimo vaistais
WASHINGTON. — sios sa

vaitės Medical Letter rašo, kad 
gydytojai išrado vaistą, gerai 
veikianti prieš apsinuodijimą 
vaistais nuo skausmo. Apsinuo
dijimas įvyksta, kai paimama 
per didelė acetominophen dozė. 
Jo yra aspirine ir jam artimuo
se vaistuose, gi vaistinėse jis 
yra ž nomas Tylenol ir kitais 
vardais.

Prieš apsinuodijimą vaistas 
yra acetylcysteine, žinomas Mu- 
comyst vardu. Be to. jis varto
jamas nuo kosulio ir prieš kitas

į plaučių ligas.

i

M. Gudelis; Socialistai — M. 
Pranevičius, Masionis; Lietu
vos Valstiečių Liaudininkų Są
junga — J. Audėnas, L. Grinius, 
M. Noreikienė; Lietuvių. Krikš
čionių . Demokratų Sąjunga —
S. Lūšys, K. Bobelis, P. Povi
laitis; Lietuvių Tautinis Sąjūdis

i — E. Armanienė, E. Čekienė ir
T. Blinstrubas.

Kartu yra gauta daugybė ma
lonių sveikinimų iš diplomati
nės tarnybos, organizacijų, spau
dos ir pavienių asmenų šiaurės 
Amerikoje, Pietų Amerikoje. 
Australijoje ir Europoje.

Pasirašyta tarptautinė 
radijo sutartis

GENEVA, Šveicarija (UPI).
— Šią savaitę baigėsi Pasaulinė

' ! Radijo Administracijos konfe-

vežiojimui autobusais rasinio 
balanso tikslais. Ketvirtadienio

KALENDORĖLIS
Gruodžio 8: Marijos Nekaltas! 

Prasidėjimas, Ekscperija, Sofro- 
nijus, Gedenė, Kaunis, Ringis. (

Gruodžio 9: Leokadija, Ręsti-j 
tūtas, Gerda, Vaišelga, Vakaris, 
Daugvydas.

Saulė teka 7:04, leidžiasi 4:20.

pių dokumentą, aptarianti tech
nikinius klausimus. Konferenci
joje dalyvavo 150 tautų atsto
vai. Jie susirenka kas 20 metų.

Konferencija numato bangų 
ilgumą ar dažnumą komerci
nėms bei pramoginėms radijo 
stotims, laivams, aviacijai, val
diniams pranešimams ir kito
kioms susižinojimo formoms.

Delegatai darbų dar nebaigė. 
' Padaryta švenčių pertrauka. 
I 1980 m. pradžioje vėl susirinks 
I spręsti trumpų bangų naudoji- 
I mo problemas ir transliacijas 
j iš satelitų.

— Juodžiai norėjo Martin 
Luther King Jr. gimimo dieną 
padaryti viso krašto šventadie
niu, bet Atstovų Rūtnai nesuti- 

Oras vėsesnis, debesuotas, ga-’ ko. Ji bus švenčiąrpa trečią šau
lį snigti. šio sekmadienį.

PARYŽIUS, Prancūzija. — saugume nesurado ir jo pusbro- 
Radijas pranešė, kad penkta- lis Paryžiuje.
dienio pavakare centrinėje Pa
ryžiaus gatvėje du asmenys pri
artėjo prie Irano šacho pusbro
lio, Pahlevi giminės nario, ėju
sio aukštas Irano valstybės pa
reigas. ir dviem kulkom į galvą 
jį nušovė.

Praeiviai greitai pašaukė poli- > 
ciją, bet pasikėsinto j ai greitai | 
dingo i niekas negalėjo jų su
laikyti. Policija turi nuovoką, 
kad kulkas paleido iraniečiai, 
pasiryžę atkeršyti šachui Rėza 
Pahlevi ir visai jo giminei. Pa
ryžiaus policija gana apsukri, 
ji greitai orientuojasi ir pajėgia 
nustatyti nusikaltėlių 
bę, bet nevisuomet jai 
ta nusikaltėlį pagauti.

Paryžiaus policija
kad mula Chomeini, gyvenda
mas Paryžiaus priemiestyje, pa
laikė ryšius su arabais komu
nistais. Prancūzai žinojo, kad 
jis, gyvendamas Irake, taip pat 
turėjo artimus ryšius su Rusi
jos komunistais, apmokėjusiais 
jo radijo kalbu išlaidas. Pary
žiaus poiiciia net ž’no. kad ira
niečiai gali panaudoti kitos tau
tybės žud’kus Paryžiaus polici
ja yra pasiryžusi surasti Irano 
šacho pusbrolio žudikus.

asmeny- 
pavyks-

nustatė.

— IRANAS GAUS MAISTĄ. 
SAKO PREZ. CARTERIS

WASHINGTON. D.C. — Pre 
zidentas Carteris pakartojo, kad; 
jis galvoja apie įvairius Irano; 
sraigtus, kuriuos jis gali pa-j 
sukti, bet iki šio meto jis nesi-i 
rengė pasukti javų ir ryžių ■ 
sraigto. Iraniečiai galėtų likti; 
be duonos ir be ryžių, bet tokių 
priemonių jis nesiims, nes žino, 
kad didelė krašto gyventojų 
dauguma reikalinga maisto. Gy
ventojai nieko bendro neturi su 
maža tikybinių fanatikų grupe
le, bendradarbiaujančia su Ira
no gyventojų priešais.

Prezidentas Carteris gerokai I 
pasuko karo medžiagos sraig
tus. sustabdė visų Irano lėktu
vų dalių siuntimą. Prieš kelias 
savaites jis sustabdė karo me
džiagos ir amunicijos siuntimą 
į Iraną. Revoliucijos pradžioje 
Irano policija buvo netekusi 
amunicijos. .Prezidentas leido 
triūsti dalį amunicijos, bet vė
liau. kai pradėjo pulti kurdus, 
tai gerokai paveržė ir šį sraigtą.

VANCE PRAŠO TARPTAU
TINĖS PAGALBOS

— Ketvirtadieni 
so uncija kain- o

’ uropoj auk- 
S430.

pradėjo ap-— Prokuratūra 
klausinėti jaunų Irano studentų 
grupes, dalyvavusias keliose ki
lusiose riaušėse.

— Illinois gubernatorius J- 
Thompson sako, kad JAV veda 
karą prieš Irano vyriausybę. > 
besirengiančią kovoti prieš JAV.

— John Connally trečiadieni 
tarėsi su Decatur. Ill., respubli
konų darbuotojais.

— Teisėjas John O’Grady nu
traukė Chicagos lenkų bylą 
prieš Lenkijos lenkų šnipinėji
mą Chicagos lenkų tarpe.

— I Baltimorę, VLIKo konfe
renciją, penktadieni išvažiavo 
dr. K. Šidlauskas, Mykolas Pra
nevičius. dr. Vladas Šimaitis ir 
Teodoras Blinstrubas.

ŠACHAS NERANDA SAU
GIOS VALSTYBĖS

WASHINGTON, D.C. — Ira
no šachas Rėza Pahlevi dabar 
saugus ir ramiai gydo vėžio 
žaizdas, bet jis vis dar neranda 
tokios valstybės, kurioje jo gy
vybei nebūtų pavojaus, šachas 
labai džiaugiasi, kad JAV pre
zidentas ryžosi duoti jam kariš
ką apsaugą ir leido atsigulti 
Texas karo ligoninėje. Jis su
pranta. kad JAV nuo jo smar
kiai nukenčia. Jis žino, kad keli 
Atstovų Rūmų nariai nesupran
ta, kodėl tikybiniai fanatikai 
taip jau žiauriai puola ameri
kiečius, bet dabartiniu metu jis darbiais tarptautinės teisės sri- 
dar neturi saugios vietos, kaip -tyje. JAV jau kreipėsi į tarp-

b’.-.vi"' v $ m? ę Jcne Byinc 
-etore 4 mėnesius, grįžo dirb

ti į Chicago Tribune.
— Airijos premjeras Jack 

Lynch pranešė parlamentui,
WASHINGTON. D.C. — Pre-, kad šių metų pabaigoje jis pasi- 

zidentas Carteris yra sutraukęs 
galingas jūros ir aviacijos karo 
jėgas. Jeigu mula Chomeini 
ruoštu karo teismus amerikie
čiams ir pradėtų juos žudyti, tai 
prezidentas įsakytų kirsti mulos 
Chomeini grupei skaudų smūgį. 
Prezidentas gali kirsti, bet jis 
nenori. Jis nori bandyti išspręs
ti šį nesusipratimą be kraujo 
praliejimo. Prezidentas nori pa
spausti iraniečius tarptautinės 
teisės priemonėmis, kad nerei
kėtų naudoti modernių kovos 
priemonių.

Sekretorius Vance išskrenda 
pasitarti sir ^Amerikos bendra-

trauks iš pareigų.
— Suktos “mokslologijos” sek

tos vadovė Mary Sue Hubbard 
gavo 5 metus kalėjimo ir dešimt 
tūkstančių dolerių baudą.

tautinį teismą pagrindinių žmo
gaus teisių klausimais, šitas 
reikalas aiškinamas tarptauti
niame teisme. Yra teismas ir 
tarptautinėms skoloms. Prezi
dentas Carteris kelis kartus 
kreipėsi į Chomeinio vyriausy
bę, prašydamas pinigų, bet mula 
Chomeini atsisakė kalbėti apie 
šacho padarlytas skolas. Tačiau 
teismas gali priversti Irano val
džia skolas sumokėti.-

TEHERANAS. Iranas. — Vie-. 
tos gyventojai užėmė Tabrizo į 
radijo stotį, miesto sav.valdvbę. ’ 
visas įstaigas ir atsisakė klau-1 
syti Chomeinio sudarytos vy-! 
riausybės. Tabrize buvęs ka-t 
riuomenės garnizonas perėjo 
oas maištininkus. Tabrizo gv-1 ■ '' i 
ventojai nebalsavo už mulos! 
Chomeinio paruoštą
konstituciją ir nesirengia 
klausyti. Tabrizo radijas 
6 valandos penktadienio ryto 
kartoja 
žudikui 

Šitas 
penkios
Policija palaiko tvarką ir pata
ria visiems gyventojams laiky
tis veikiančiu istatvmu. « . V c- V w

Islamo taryba, dvi dienas po- \
sėdžiavusi su mula Chomeini > 
ir svarsčiusi įvairius Irano vals- ‘ 
tybės reikalus, paskelbė, kad' 

.visame krašte reikalai keičiasi. 1 
Iki šio meto didžiausiu Irano 
priešu buvo skaitomos JAV ir 
prezidentas Carteris. bet dabar 
yra didesnių priešų pačiame 
krašto viduje. Dabar paaiškėjo, 
kad visa Azerbajano provincija 
atsisakė klausyti mulos Chomei
ni paskutinių įsakymų. Mula 
Chomeini pats balsavo ir kitus 
vertė balsuoti už jo paruoštą ’ 
Irano islamišką konstituciją ir 
buvo pasiruošęs oficialiai pa
skelbti visus balsavimo davi
nius, bet dabar visas reikalas 
atidėtas. !

Trečiadienį paaiškėjo, kad vi
sa Aze“bajano provinciją nebal
savo už naują konstituciją ir ne
sirengia pripažinti mulos Cho
meinio Irano valdytoju iki Cho
meinio gyvos galvos.

Šiaurės Irano provincijos dva
sios vadas yra mula Karėm ša- 
riat Mardani. Jo Įtaka jaučiama 
visoje šiaurėje. Mula Chomeini. 
patyręs apie Azerbajano gyven
tojų nuotaikas, jau antradienį 
susižinojo su šariatu. Pastarasis 
jam aiškiai pasakė, kad turi bū
ti pasitarimas. Pats šariatas 
nėra pasiryžęs vykdyti jokių 
mulos Chomeini isakvmu. Jis 
vykdys tiktai tuos, dėl kurių 
abiems pavyks susitarti. Islamo 
konstitucijos reikalu mula Cho
meinio nieko nesitars. todėl jis 
ir nieko nevykdysiąs. Jam Isla-. 
mo konstitucija neegzistuoja, 
o mulos jis nepripažįsta amžinu 
Irano valdytoju, ši žinia labai, 
piktai paveikė Chomeini. Jis. 
buvo tiek supykęs, kad nepajė-į 
gė suvaldyti savo pykčio. Jis! 
yra pasiryžęs keršyti, bet kerš
tas eis ne pries amerikiečius, 
bet pireš mulos Chomeini prie- Bus teisiami tiktai trys amen? 
šus pačiame Irane. Oficialus 
Teherano radijo pranešimas, 
kad yra didesnių priešų negu 
amerikiečiai, padėties neišryš
kino. i

Tabrizą jau ištisas keturias 
dienas valdo mulos Chomeinio 
ir jo naujos konstitucijos prie 
šai. Tabrize gyventojų daugumą 
sudaro turkai'. Jie ir kalba tur
kiškai. Ketvirtadienio' popietę

Standard Oil bendrovė 
uasirašė sutarti 
I **

Standard Oil bendrovė 
noje pasirašė sutartį su 
produktų išvežiotojais ir
gė ilgesnio streiko. Streikas tru
ko tik 4 valandas. Svarbiausiu 
klausimu buvo bendrovės reika
lavimas šoferiams rafinerijose 
patiems pasikrauti savo sister- 
nas. Vežėjų unija reikalavimą 
atmetė.

Manoma, kad kitos bendrovės 
— Shell. Mobil. Texaco. Arco, 
Citgo. Gulf. Phillips. .. — pa
seks Standard Oil pavyzdžiu.

Tabrizo centre įvyko didelė vie
tos gyventojų demonstracija. 
Susirinko kelios dešimtys žmo
nių. Buvo suėjęs visas Tabrizas 
ir apyTnkių gyventojai. Kalbė
tojai pasisakė prieš mulos Cho
meinio islamizmo interpretaciją, 
aštriai kritikavo mulos Chomei
nio savavaliavima.

Irano užsienio re kalų minis
ter:.- p'ieiskė. kad Saugumo ta- 
rvbos patarimas atiduoti ikai- 
tus. o vėliau svarstyti kitus 
klausimus yra geras tuo, kad 
nutarime nekaltinamas Iranas. 
Iki šio meto mula Chomeini ne
svarstė nė vieno Saugumo tary
bos pranešimo, kuriame buvo 
kaltinama dabartinė Irano vy- 

Paskutiniame naujų 
nebuvo, todėl jis ir 

; :'-arstytinu. Bet už- 
,’steris Got-

..prasitarė, kada ir kas 
. s arstoma.

riausybė. 
kaltinimu 
pripaži’tu
sierr ’ reikalu 
i-

Amerikiečius dabojančios stu
dentų gi upės viršininkas, daly
vavęs amerikiečių laidymuose, 
pareiškė, kad didelė suimtųjų 
dauguma galės būti paleista.

kiečiai, tikrai turėję reikalą su 
šnipinėjimu. Vieno amerikiečio 
žinioje rastas vienas klastotas 
pasas.

Reikalą dar labiau įtempė 
kurdų pranešimas apie kurdų 
norą galimai greičiau gauti ne
priklausomybę Kurdai nori su
derinti savo protesto veiksmus 
ryšiu su Azerbajano vadų pa
reiškimais.
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^Vaikai laimėjo šešių 
metV ginčą dėl lau

reatės palikimo
DANBY, V t. (t’Pl). - Pranešama, kad po 6 metų ginčas dėl Nobelio, laureatės Pearl Btick yra sutartas, kad jos palikimas būtų padalintas sep- lynių vaikų naudai.

Pvz.. daugelis veteranų

SOCUALINĖS APDRAUDOS RtšIAI SU KITOMIS 
VALDINĖMIS ŠALPOS PROGRAMOMIS

Social «e<ir ity apdrauda yra ne tas pats, kaip valdi
nį >ahcs (welfcr?) programa.
gauna dveji? pensijas, Soc. see. ir Veteranų išmokas.Taš 
veteranas, kuris gauna labai mažą Soc. secį čekį, saky
sim, tik minimal'nĮ $122 per mėnesį, turi teisę prašyti 
pensijos priedą $173 per mėnesį prie savo pajamų, jei jis 
yra viengungis Jis turėtų pajamų iki $3,540 per metus; 
—$1,464 iš Soc. see. administracijos, o likučius iš savo 
Veteranų pensijos fondo.

Be Veteranų pensijos fondų- dar yra kitos gerbūvio 
(welfare) programos, kurios išmoka papildomas pašal
pas tiems asmenims, kurių Soc. see. išmokos yra mažos.

Viena iš tokių yra Papildomų Apsaugos pajamų 
(Supplemental Security Income) programa, kuri papil
do valstijų programas neturtingiems vyrės, amžiaus as
menims, akliems ir nedarbingiems; ši programa pradėjo 
veikti nuo 1974 m. sausio 1 d.

Ši programa, sutrumpintai vadinama, ŠSI, skirta 
šelpti su mažomis pajomomis vyresnio amžiaus asme
nims- akliems ir nedarbingiems žmonėms.Tai yra federa
linės valdžios finansuojama (lėšos skiriamos iš bendrų
jų Pajamų Iždo — Treasury’s general revenues) ir Soc. 
sec. administracijos tvarkoma. Kai kuriose valstijose val
stijos programas paremia (supplement) federalinė pro
gramą (SSI).

Kita gerbūvio (welfare) programa — maisto mar
kutes (food stamps) , kurias išduoda Agrikultūros depar
tamentas- suteikia pašalpą biedniems žmonėms, kad jie 
turėtų pakankamai pinigų maistui nusipirkti.

Kai kurie gaunantieji Soc. see. išmokas, ypatingai 
tie, kuriuos liga pririša prie lovos, jie tūri prašyti iš Me- 
dicaido programos pašalpos. Ypatingai tai paliečia tuos, 
kurie privalo gyventi senelių prieglaudose (nursing ho
mes) ilgam laikui.

Visus šiuos žmones, kuriuos išlaiko gerbūvio (welfa
re) programos, tai yra federalinė. valdžia ar valstijos' 
Agentūra, laikas nuo laiko patikrina jų turimas pajamas, 
ii nustato jų teisę Į minimą pašalpą arba pafamd;

L Minėtos programos padeda 14% Soc.. S£C. išmokų 
gavėjams, kurių pajamos yra žemesnės negu federalinės 
valdž’os nustatyta neturto riba (poverty line).

Smulkesnių informacijų galite rasti knygoje ‘‘What 
Your’s Got Comming in Social Security and Medicare”, 
kuri gaunama Chicago Sun Times administracijoj. p.fab.

Advokatas Fred Parkus, 7- nių vaikų astovas, pasakė, kad be teisino sprendimo Įvyko salių susitarimas. Ginčas dėj palikimo taip ilgai užsitęsė lik dėl to, kad po Pearl Buck mirties buvo rasti trys kontroversiniai testamentai dėl palikto turto paskirstymo.Dabar liko tik vienas neiš, spręstas klausimas, bdten: kiek rašytojos Pearl Buck palikimas yra vertas?Kai laureatė Pearl Buck 1973 įlietais mirė, palikimo vertė bu vo nuo ?50,000—$150,000. Nuo to laiko nuosavybės vertė padi dėjo nuo parduotų autorės knygų skaičiaus. Muyd. §->■-
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IR MILIJONIERIUS
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v 3n(. Frank ir Eleonora Zapolis praves lietuvių kalėdinę pro- 
: gramą Mokslo ir Pramonės muziejuje. Lietuvių progra- 
‘ ma bus gruodžio 10 d. 7:30 vai. vak. Šįmetiniame. Christ- 
mas Around the World festivalyje dalyvauja 37 tautos 

bei grupės

Vienas dvarininkas iš garsios giminės sumanė vesti, nors jai: buvo arti senatvės.Jis pasirinko ne'bet ką — nu-
JAV-BIŲ IŽDO DEPARTAMENTO ĮSIDĖMĖTINI 

PAAIŠKINIMAI PAJAMŲ MOKESČIŲ REIKALAIS

Chicago. — Kadangi paskutiniu laiku spaudojevažiavo j Varšuvą ir pasipiršo j jaunutei vieno inilijbnieriaus' pasirodė straipsnių, kad esą nelegališkai imami pajamų dukrelei. Viskas jam ligi šiolga-'mokesčiai, todėl Internal Revenue .Tarnyba pateikia ba: gerai klojosi, bet arčiau ga- fuo reikalu šiuos paaiškinimus klausimų ir atsakymų lo tartiim pats velnias pakišo £ kojų, nes senis milijonierius ūž-j 011 smianė pastatyti jam vieną J klausimą.Milijonierius: “O kaip tamstos-finansai ?” .Grafas Tiškevičius: “Geri, as turiu turto — už milijblią ’.

moję:
KL. Aš dalyvavau viename susirinkime, kur kalbė- 

Įtojas aiškino, kad Internal Revenue tarnyba laužo ma
no teises sąryšyje su paties savęs inkriminacija, pagal 
JAV Konstitucijos 5-tą Pakeitimą (Fiths Amendment), 
tai ar aš neprivalau mokėti ar pildyti pajamų mokesčių Milijonierius (truputį pagal-’ (income tax) formas?vojęs): “O skolų, tu r būt, nėra?” ...T įškevjč4us^4jQl įik trupučiuką, Dėt ir višaš Į krūvą sudėjus, ilėtidUgidli kdijl — du milijonu”.

ATS. Tai netiesa. Federaliniai mokesčių įstatymai 
yra pilnoje harmonijoje su šio krašto Konstitucija. Pa
gal 1927 te. daugelyje bylų teismai nusprendė, kad nė 
vienas asmuo negali atisakyti pildyti pajamų mokesčių 
format (Federal income return), nes pagal Konstituci
jos 5-tą Papildymą (5th Amendment) privilegijos 
prieš savęs inkriminaciją šiuo atveju čia neveikia is tapčiau nedarbingu / I.J.! c]ėl t0 pajamų formas kiekvienas ašmuo privalo

■—štai eina moteris, kurią aš myliu! — sako gydvtojas. jfei klausia bičiulis gydytojas.— Aš negaliu lo sau leisti, jJ ji yra maiio geriausia pacientė! — atsakė gj’dytojas.
JEI Jūs Norite siusti

SIUNTINI-DOVANA I LIETUVĄ IR USSR DALIS
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 

ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INO.
(LlČENSEb fe* VH -SČSsVLftįįp&j 

vvRiAtisi.A Įstaiga

11715 tiroachvay. New York, N. Y. 10019 -TfeL; S81-G590 -Š8P7729
Siuntiniai, siunčiami per mūšą firmą, paskyrimo vietą pasiekia trthrtpi.'illšiti lai

ku. Siuntiniu pristatymas garaiHilotaš. Visi tfnlilsi apmokami mūsų Įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, joscntsile žemiausiomis kainomis pas:rinkimui 
įvairiausiu audinih, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daikiu.

Atidaryta kasdien nuo 9 vrllatidris fvfh iki 6 Vakifidos vakaro, šeštadieniais ii sek
madieniais nuo 9 valandos rVfb iki I valau this popiet.

MCSŲ SXYRIAI:
ALLENTOWN, r'A — 176 Tilghrnsn Street ....;;.
BALTIMORE 31, MD — 1828 Fleet Štteet ................
BROOKLYN N Y 11218 — 485 McOoHalg Arfenw4 
BUFFALO 12 N Y. — 701 Fillmore Avenue .... .........
CHICAGO 22. 111. — 1241 No. Ashland Avenue ... .........
CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 Štrėef .........
CHICAGO, ILL. 60609 — 1855 West 47 Sheet ............
CLEVELAND. OHIO 44134 — 5639 Stale R& _____ ■.
DETROIT 12, Mich. — 11601 Jos C8m0ab Avenufc......
HAMTRAMCK. Mich — 11339 .Ms Campau Avenue 
LAKEWOOD. N. J. 0876i — 234 Second 5L........... .............
LOS ANGELĖS 4, Calif — 159 So. Vermont A9«hue 
HERKIMER N. Y. McKENNAN RD....... .. ............. .............
MihMi BEACH, Fla. 33139 12b1-17 Sf. ..... 
ve-v YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue ................
mcw YORK 3, N. Y. 324 E. 9 St.............................. . .... ......
nuiLADĖLPHIA, Pa, 19123 1013 N. Marshal St. 
“■'■^MlX. Aril. 85027 — 21047 N. BŪ6R C4«9»

... 'AY. N. J. — 47 East MiH86 A^HUe 
SOUTH RIVER. N. J — 41 Whitehead Aeknot „ 
SILVER CORING, Md — 1002 Kennebec Ave. ........
SYRACUSE, N. Y 13204 _ 515 Marelius SlWl —- 

n FLEET ST. Merest Hills. N. Y. 1.1325 ‘

— -35-1654
i. 34?.4>4o
— 633-0090
— 895-0700
— 4ftŠ-'?8ifl
= 919-5787
— 3784755 
215-845-6078

— 365-6780
— 365-6740 

«— 55M494...
— 1&5;8§Š0

— 3 i Š.IJA6 3939
— 305673^220

— 674 1540
_ 47§.74a6 

i1S-WA-5-88>S
= 8ėi-942^/Ž6

38i-8lkJ0
— 25745330 

. — 589-4464

ii 2-268 1594

NAUJŲ “SALĖS TAX’Ų” CHAOSAS ttLttfOlS 
VALSTIJOJE

Illinois valstijos Generalinė Asamblėja numatė 30% 
nuo pardavimo sūibažinimą, būtent nuo 5 c< iki 4 L Vad. 
“sales tox’ų” maistui ir vaistams; Tito pačiu metu Regio
nalinė Transported jos įstaiga Uždėjo 1% višoftis par
duodamoms prekėms Cook apskrityje; Spaudos žihieinis 
šie patvarkymai pradės veikti nuo 1980 metų škUsib 1 d.

Prekių vardai Cook Collars Pfiėmissčiuose
Duona 5 proc. 4 1/4 proc. 4 proc.
Muilas 6 proc. 5 1/4 proc. 5 proc.
Jautiena 5 proc. 4% proc. 4 proc.

Toilet, popier. 6 proc. 5 proc. 4 proc.
Aspirinas 5 proc. 4Vi proc. 4 proc.
Kai naujas įstatymas įsigalios sausio 1 Bliftdiš 

turės šešis skirtingus “sales taxes” ihokesčiusjkūrie pri
klausys nuo to, kokius produktus pirksite if kurioje vie
toje tos prekės bus parduodamos.

Aukščiausi mokesčiai bus Cook apškfityjė, kiir val
stijos ir RTA mokesčiai sudarys 6% ne maisto ir nevais- 
ttį prekėms. O tuo pat metu žemiaUši mokesčiai 4% pasi
liks maištui ir vaistams 96 apskrityse, isškifiaht Chlch- 
gos metropolijos sritį.

Problema nebus išspręsta ligi tol,kad Revenue depMfta 
mentas nuspręs, kuriems maisto produktams ir kdfięms 
vaistams bus sumažinti mokesčiai,—teigia kai kurie maž 
menų prekių pardavėjai (retailers); Jie pranašauja, kad 
sunkumai prasidės, kai RevenUė įstaiga paskelbs ų fedVo 
sprendimą. ; pt;_ petitas

----- , ’ * 
----------------------------------------------- y *

• i- > . 4/ \ j ‘ ‘ :

ATMESTAS PRĖZ. CARTĖĖIO FAŠiūtjYMAS 
ĮVESTI LIGONINĖMS KAINŲ KONTROLĘ 
Washington D. C. (AP). —; Pf.Mehšamių. kMdįpfež. 

Carterio anti-infliaeijos programą' pi&ėitąę, MiĮifadfebį 
Atstovų Rūmai atmetė; Tuo būdu Prėzidėūib-rė^alivl- 
mas, kad būtų įvesta ligoninėms kainų kontrolė, 
sais, prieš 166 balsus, atmestas*’ . ’ ’ ■ ? y ''y’At

PIRMADIENIS — SUNKI DARBO DIENA ’ 
į - •' j. r

žinovai
sunki clarbo dieha-’ 'r'' ? : ■ T į '’j.

Statistika liudija, kad daugumai aiiglų1 iiUU 18 — 59 
metų amžiaus yra sunki darbo diėria, jie esą 
savaitės pradžioje. - ■ P?

Gydyto jai mano, kad persigėrus, iš nauja praūžėti Mdr- 
bu savaitę daugeliui asmenų yra labai surikti: HiebėlOgL 
his persitvarkymas nuo poilsio būklėš iššaukia -šiiriiftfc 
thus, o po jų seka infarktas. Gi pifffiadieiiį triika pfadeii 
įprasta darbo diena? tai “infarkto diena*’ pfašidedg 'ari1 
tradiėiii. ■.-.■■■ •

(šią ihformaciją paskelbė dienr&stis “N:R;Š.”{ išėh 
rihntis New Yūrke, N-Y.). ■ Gyd.- D; l-ftė

dėl 
ir 

už»
i
I

KL. Kas gali atsitikti, jei asmuo atsisakytų užpil-| 
dyti Federalines phjamų formas (Federal tax return)?

ATS. Jei asmuo, kuris privalo užpildyti fėdefalines 
pąjąmų mokesčių formas (Federal tax return), atsi- 
fehko pildyti, tai tris ašffiub, jei teismas jį nuteistų, gali 
būti nubaustas iki $1.0,000, be tb gali būti įkaliflteš iki 1 

. mėtų, arba gali būti nuteistas abieffi baušėteiš kariu.
KL; Ar yra bėt kUfiOš kitos bausmės už fedefaliiiių 

pajamų mokėsiu (Fėdefąl takfetUfri) fieužpildymą?
ATS; Be kriminalinių sankcijų Už nepildymą paja

mų mokesčių formų arba mokėjimų iiustetytOS SUllios, 
mokėtojas gali būti papildomai nubaustas iki 25'< už 
iiUštatytU laiku hėsuihbkėjimą, nepildymą fOfmų afba 
Už po nustatyto terrnlhd af ba pabauda 30% Už hėšUfflO- 
kėjimą, jei apgavystė bus teismo nustatyta.

KL: Ką gali Intebftal Revenue Tarriyba padaryti, 
jei mokesčius asmuo atsisakyt mokėti?

ATS. Kongresas suteikė teisę Internal Revenue tar^ 
nybai legališkai priversti mokesčių mokėtoją, kad jis 
tuos mokesčius sumdkėtų, jei abipusis sutikimo mokėji
mo planas tarp IRS ir mokesčių mokėtojo nevykdomas*}

— Dr Kiplingaš Amerikos EhtbiliUlogU draugijos 
šUsirihkiffiė pfahešėj kad pastarųjų 10 . ffiėtų_ Jdikbfkf- 
pyjėj kada pradėta vartoti DfiT vabdžiams naikinti puri 
skalai, buvo išgelbėta peiiki milijonai žmonių nko ihiį= 
ties5 ir 100 miljonų žmonių nUO SUsifgiffl;; kaip Miltai 
maliarijos^ tifo ir pah. ligų; _ H &

KL:; Kokią aš guliu uždifbti pifilgų šuffią pėf. 
metus if gauti pėf 12 mėnesių social; aptlfaUdosism^haš 
čekių fOFfflS; kaip if Šifiiš metais? Grasildą7 P4*ė

ATS. Jūs galėsite uždirbti $5,060, ir tuo pačiu me
tu galėsite gauti išmokas pėr visus metus ■ čekiais
Kaip žinote, Šiais metais 65 m. asmenuo galės 'tiždifbti 
$4,500 be jokių atskaitymų iš SbC. eė& čekių; Bet ktifis 
ašmub, jaunesnis negu 65 m. ąffižihuš gklėš Uždirbtirnu pianas tarp ins ir mokesčių moKetoio nevykdomas* ’ -------- . °

tuo atveju IRS gali uždėti ant mok. mokėtojo algos arba ih- ašhibo galės Uždirbti
uždarbio ir nuosavybės areštą mokesčiams išieškoti, fab.

KL; Aš girdėjau, kad soc. see. išinokos neseniai bu
vo padidintos. Maloriėkite pasakyti kokiu 7>- 
difnfttes pftdafytaS? ’ G« T-nė

ATS. Soc; set- paskutinis išmokų padidinimas būvo 
padarytas nuo š. m. birželio im 9.9% Išmokų padidinimas 
fati daromas per pastaruosius tfejūs nietus dėl šiattie 
krašte pragyvenimo pabrangiino.

Jeigu ttifite kok’ų klausimų (anglų kalba), galite' 
kreiptis į Soc see admihistraciją, c o SOč. šee.. įstaigą, 
kuri yra 4658 S. -Ashland Ave., Chicago, IL. 60609. jeigu 
pageidaujate asmeniškai gauti lietuvių kalba paaiškini
mų arba jei jums reikia bet kokias valdines formas už
pildyti pašalpai gauti, galite kreitpis į Socialiūio klubo 
reikalų vedėją \. Čepulį,’ 3261 S. Hfelštėd St, Chicago, 
•It 00608. • ■-/ - Hr. 156titeš.

if tuo pačiu laiku galės gauti visus Soc. see. čekiui / GI 
jaunesnis asmuo, negu 05 m. amž. galės per metus užįiFU- 
ti $3,720. Jei nurodyti asmenys uždiffetų ddUgldu/negu 

-tu tas padi- leidžiama suma, tai už kiėkvienus $Ž btiš Mtsakitytą4 Gs 
G: T-nė jų gekiy $1. ' 7 j”

Itnpdrtuoli kristalai, parcfclianiniai sebviitil. ghltdrb liird-l 
liai ir žiedai, Chiha tlbsental ir "kitOš dtfvdho£ »' - T 

Perkame pašto ženklus bei mohelų kolekcijas, ’ 
(Prekybininko Ėstkbs Šeimos vedainas biznis) .. * T

S; ŠflcnUhČhto (lūlfHpą# Arėhef it/ŠJčrfmentoJ

T«1. 247-9081
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ALGIS TRUCHANAS
Rašo VLADAS RASČIAUSKAS

AR TAI PADORU?Š.m. lapkričio 29 <1. Draugo laidoje skelbiamas i--------
JU ŠIANDIEN NEGIRTAS

TRUCHANAS BUVO
VEIKIMO ŽMOGUSMan liūdna buvo iš Peder ežero lėktuvėliu grįžti į Hobar-

paskaitas pasigrožėti pasakojimais ir rodomais vaizdais. Pirma paskaitas turėjo Hobarte, o vėliau ir kituose TasmanijosI miestuose.4. Gamtą saugojantieji tar-, j nautojai buvo įsitikinę, kad keliupeliai, iš pietų Tasmanijos Į plaukę Į šiaurę, ėjo žemės gilu- j rron. Tuo tarpu Truchanas sa- j vo kajaku pirmas pajėgė pralis- ti po giliausias vietas ir pavo- į jingiausius krioklius; pasileidęs , iš pietų, išplaukž šiaurėje ir įplaukė į Strahano uostą. Pakraščių sargai tvirtino, kad tai š buvęs pirmas žmogus, atplaukęs . iš pietų, kad iki to meto niekas neatėjęs iš “žemės gilumos tekančių upelių”.5. Kada elektros bendrovės norėjo užtvenkti kelis Tasmani -1 jos upelius ir sunaikinti rečiau-! sius medžius, Truchanas važiavoĮ sostinę ir liudijo parlamento komitetui, prašydamas neleisti naikinti gamtos turtų. Jo argumentai buvo tokie stiprūs, kad parlamento komiteto narius jis įt’kino ir išgelbėjo didžiausius plotus gražiausios gamtos, re-

tą, Tasmanijos sostinę. Bet man negaila buvo sesių dienų. pra-Į leistų Tasmanijoje. Norėjau pailsėti po ilgos kelionės su Cleveland© dainininkėmis, bet jaučiausi, kad visgi laimėjau, pamatęs, koki dideli darba Tasmanijoje atliko mūsų tautietis Algis Truchanas.Australijoje yra didokas lietuvių skaičius, keli jų labai gerai Įsitaisė, įsteigė dideles biznio įstaigas, Įsigijo farmas, padėjo pagrindus krautuvėms, pa statė didelius Lietuvių namus, bet nė vienas tiek neatliko, kiek atliko Truchanas per dešimtmetį. Ne tik Tasmanija, bet visa Australija didžiuojasi lietuviu,parodžiusiu grožį visai Australijai ir visam pasauliui..Trumpai noriu priminti kelis Truchano gyvenimo bruožus, laikomus pavyzdingus visai Australijai.1. Atlikęs pasižadėtą darbą vario kasyklose, jis tapo laisvu pi- j čiausių gėlių. Jo viršininkai priliečia ir atostogų metu nutarė pažino, kad jis geriau, negu bet apžiūrėti visą pietinę Tasmani- kuris kitas, būtų galėjęs Tasma-
t* 42___ ___ i__ X*___  ! .. , . -

Lietuvis keliautojas Vladas Rasciauskas keliauja po pasaulį.
nemiega,, pralaimėjęs pyr-t vienuolynai?. . Jėzujitai mūšį, tuoj a us keičia ta’-'* las pasilieka valdo i-1 Jaunimo Centrą ir duoda salę, Inors tikslas pasilieka tas o Draugą valdo marijc’nai, duo- Okupanto bendradarbiau-ida skelbimus ir patarnauje Lie- nralaiinėjo mūšį su oku-Įluvos okupantui, kad lietuviai suneštų jam daugiau dolerių.

— | i.aivas išplaukė iš Amerikosnemažasl! Angliją. Kapitonui nepatiko jo straipsnis apie 2465 atsargos ge-, nerolų ir ?.< Washingtone Suvažiavimo obalsis: Taika per stiprybę. To suvažiavimo tikslas buvo pasisakyti prieš antrąją strategmės ginkluotės ribojime sutartį su sovietais —

naujasis padėdėja* ir jis kibo dmirolu suvažiavimą P*Ltn reikia ii kur ne. Ne- lapkričio 13-16 dd. P“-ėdamas ko prikibti, jis net - ■ 'triskart laivo knygoje įrašė pas- Itabą "mano padėjėjas ir vėl -s ta.- gynėsi tik lašų paėmęs. Baigiant k<- kai't .susirgo ir pats liepdamas padėjėjui tą dieną jį pavaduoti pareigose, ikeršvdamas šis į laivo t trumpai užrašė: "šian- s negirtas”. Laivų , tikrindama vėlau tuoj suprato, kad padėjė- daug gudersnis už kapi- ir nedelsė šį pasiųsti peir

nuo
šio straipsnio bevardis korės-. pondentas straipsnio pabaigoje j ’■ašo: ‘Tnž. A. Rudžio pažintys: labai plačios ir jis visą laiką su- dien kapitonas k ojosi aukštųjų svečių tarpe, kompanija, t.I Nemaža’ pažinčių turi ir dr. V. laivą, f Dargis. Kai buvo progos, kalbi-j jas nau jį savos bendruomenės te- j icr*v momis. nes ir mes turime būti sijon.i Ion

not

ją. Jis jau anksčiau ekskursijų' metu buvo įlindęs į Tasmanijos kalnus ir slėnius, bet visą salos grožį jis pamatė tik po dvejų metų. Jam gamta tiek patiko,, jis kalnai, upeliais ir slėniais tiek susižavėjo, kad nutarė ieškoti tarnbos pietų Tasmanijos i turtams saugoti.2. Stojo tarnybon paprastu darbininku, o baigė darbą įtakingiausiu tarnautoju, geriausiai pažįstančiu kalnus, upes, gėles, medžius ir akmenis. Pirmą darbo dieną jam nurodė, kaip jis turi užrašyti darbo dienos pradžią ir pabaigą, viršininkui pasakant-,’, ką - jis per, ,8. valandas atliko^ Netrukus jis buvo atleistas nuo laiko punčiavimo, nes negu nustatytos valandos rei- jis įdėdavo daugiau laiko, negu nustatytos valandos reikalavo.3. Jis studijavo medžius, akmenis, upes ir gėles. Ug trejų metų pritapo vienu geriausiu pietų Tasmanijos gamtos žinovu. Jis taip pramoko fotografijos amato, kad visi tarnautojai ir net viršininkai ateidavo į jo

nijos gamtą apsaugoti.6. Tasmanijos tarnautojų tarpe buvo žinomas kaip kieto žodžio ir pareigos žmogus. . Jeigu jis pasakė, kad darys, tai kiekvienas buvo tikras, kad padarys. Jeigu jis pradėjo kalbą apie medį ar akmenį, tai jis žinojo apie juos daugiau, negu jo virš’ninkai.Jeigu reikėjo nerti, plaukti ar šokti, tai jis galėjo geriau ir saugiau tai atlikti, negu bet kuris kitas tarnautojas.7. Niekad nesigėdijo nasisa-O J xkyti, kad jis lietuvis, ir prideda- lo. o He vo, kad visi lietuviai yra parei-!gingi. Man užteko pasakyti, kad lietuvis, tai Tasmanijoje nepažįstami žmonės manimi taip pa- oc sitikėjo, kaip Truchanu. Niekas ;5 mano širdies maloniau neglosto,; kaip nepažįstamo žmogaus pa- Į reikštas pasitikėjimas. Trucha- nas pasitikėjimą įdiegė kiekvienam sutiktam žmogui.8. Truchanas paliko tiek adug tokių gražių gamtos fotografijų, į kad jomis gėrisi ne tik kiekvie-1 nąs tasmanietis, bet ir austra-

Š3Sniaką..pats.tojaipanto paruoštais filmais pas jėzujitus Jaunimo Centre. Ir kiek'Tik keistai atrodo, kad Draugas atsikvėpę pradėjo ruošti planus'dirba dvilypį darbą. Tam pačia- ir sustiprino propagandą, tikė-lme Drauge rašo straipsnius iš damiesi, kad sėdintieji ant tvo-J.KB kronikos, o taip pat deda ros jau yra pakankamai įtikin- skelbimus, kad pagarbintų oku- ti ir jais galima, pasitikėti, kad panto atsiųstus tarnus. Tuo pa- jie šoks į bendradarbiautojų su okupantu pusę.Taigi, broliai budėkime ir ne- siduokime okupanto tarnams apgaunami. Jau išmušė valan-

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin* has extra strength.
More strength than any reg- 

: ular headache tablet. And 
1 Anacin combines that strength į with safety. g

Like all leading headache 
^tablets, Anacin starts with a 
- pam reliever-recognized safe

Extra strength with safety. Thafs common sense. That’s Anacin.

da, reikia ruoštis į žygį ir atreni-| ii bendradarbiautoiu ruošima i sąmokslą Įjoti į mūsų tarpą su, trojos arkliu, naikinti ir skaldyti mūsų jėgas, renkant dolerius iš lietuvių, stiprinimui c'kupan- zių gretas silpninant.Birutės Keniežaitės, Naujienose lapkričio 23-24 d. atkarpoje, buvo puikus straipsnis su visais nurodymais ir faktais apie iš “Okup. Lietuvos Sol. Vaclo- ’ivo Daunoro koncertą, buvo ir 1 : puikus paaiškinimas, kas jį siun- Ičia, kokiais tikslais, tad to’ visiko aš išnaujo nekartosiu. Tik įnoriu priminti, kad Draugas ir • Margutis į tą straipsnį nekrei- įpia dėmesio ir toliau skelbia į apie sol. V. Daunoro koncertą, teip pat ir Vaznelis platina bilietus.Kažkaip keistai atrodo kur Įžengia ir kuria kryptimi mūsų
by a panel of experts, used as directed. But Anacin gives you more pain reliever than any regular strength headache tablet. Gives you safety you expect with extra strength you want. Read and follow label directions.

lietis. Neradau kito lietuvio, : apie kurį australiečiai taip gra- [ žiai būtų parašę, kaip apie AlgįTruchana.£Man labai smagu, kai tolimiausiame pasaulio užkampyje gražiai apie lietuvį prisimena.Tuo tarpu tiek.
I 
t

tarnauja tik rusams lietuvius skalditi. Manau, kad nemažai lietuviu yra Sibire, tai ar sol. V. Daunoras buvo rusų pasiųstas jiems ten padainuoti? To klausimo mūsų bendradarbiau- Į tojai nekelia, atrodo, kad Sibire kankinamiems lietuviams koncertai nebereikalingi.Tad, mieli lietuviai patrijo-i tai, kuriems dar plaka krūtinė lietuvio širdis ir rūpi Lietuvos išlaisvinimas, neremkime okupanto tikslų, nėremkime čia atsiunčiamų, lakštingalų, bet išeikime su protestu ir demonstracijomis. Parodykime, kad mes okupanto planų neremiame. Tai bus demonstracija ne prieš sol. V. Daunorą, bet prieš okupantą, nes jis pats savo valia čia neatvažiavo, o jį atsiuntė okupantas, žinodamas, kad nevisi ; lietuviai yra okupanto tarnai ir tam pasipriešins, tai.tuomet bus nušauti iškarto du kiškiai; bus pasklaista daugiau neapykantos tarp lietuvių, ir rusai pasirinks sau daugiau doleriu iš lietuviu kišenių.Nors kaltinatne Amerikos valdžia, kad ji pataikauje rusams, bet, kad mes pats pataikaujame, tai to nematome ir slepiamės nuo savųjų, kad nesužinotų tiesos. Jei yra rengiami garbingo sol. Vaclovo Daunoro koncertai, tai kodėl sliapiamės, ko bijome ir neskelbiama kas ruo

šia tuos koncertus?Ir kam bus atiduoti tie pini-! gai, kokiam tikslui? Anksčiau bendradarbiautojai dar turėjo šiokią tokią moralę, buvo nedrąsūs, prisibijodavo vsuoinenės balso ir ruošdavosi slaptai ir bilietus platindavo tik per draugus.O dabar, po suruoštos New Yorke ekskursijos į okupuotą. Lietuvą daktarams ir inžinieriams, eikalai pasikeitė. Gavo drąsos ir jau Gimtajame Krašte buvo pasigirta, kad ledai pralaužti ir toliau darbas eis sklandžiau. Neveltui yra sakoma, kad žuvis ima gesti nuo galvos.Užtai buvo’ sukombinuota ir paskleista propaganda, o sol. V. Daunoras padarytas kankiniu. Taigi dabar jau jam rengiami koncertai viešai. Tad bėkime jo pagarbinrti ir savo doleriais remkime okupantą, jam dėko- kodami ir žemai nusilenkdami, kad jis ir toliau vygdytų savo užsibrėžtą tikslą, siųsdamas lietuvius į Sibirą.
, - Antanas Marma.

vieningi ir stiprūs. Ir man re- «’s. kad daktaras su tuo sutiko, kad turi būti tik viena ir nedaloma organizuota Lietuvių bendruomenė, o jos atskalos, pasivadinusios reorgais ar kitokiais vardais, esančios be ateities, be jaunimo”.Tie, kurie pažįstame dr. V. Dargi, negalime priimti, kad dr. V. Dangis būtų tai pasakęs.JAV (R) Lietuvių Bendruomenė save reorgais niekad nesi- vadino. Tą žodi pirmi pavartojo bevardžio korespondento vienminčiai, neregistruotos LB-nės auksaburniai vadeivos, o jis, tas bevardis korespondentas, kitaip galvojančius su malonumu viešai pravardžiuoja. Koks to b. korespondento prieštaravimas bei pasimetimas; jis pats savo straipsnyje sako: mes juk turime būti vieningi ir stiprūs, ir tuo pačiu laiku kitaip galvo jančius kolioja, o, žinoma, Draugas. tam pritarda.mas, skelbia.Ar tai padoru?
Kvirinas Runimas

PATS SKAITYK IR DAR KITUS PARAGINK SKAITYTIDIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

ENERGY

Organize car pools to 
save gasoline.
Don’t be a Bom Loser!

KNYGOS ANGLŲ KALBA

DENTURE WEARERS
A major 

advancement ®

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

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

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

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

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

Tel. 476-2206

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

4 t

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

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:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

J. A Kill IN TM« DARK. Plkantižkų Ir Intymhj naotyfcfr
įpraiyiMt pAlatl ii fyrenimo. Lenxvaa ctlllm. cm kalba, srafial iildaa 
150 p«L Kdna $2^0.

Dr. Jums B. KanČIut, HISTORY OP LITHUANIA. Lletnvoa Utortkk
Į sutrauka nuo pat «enųjų amfių Iki pokario ■etų. Vidutinio formato. 14? 

mL, kainuoja 0.00. J .
Dr. Joeua B. VYTAUTAI THi ORI AT. UtorimaJ DLK Vy

tauto bruožai, pillečiint to laiko Lietuvoa vaUrtyoea ir yoa kaimynu '»iorlja 
tll ptl. Kalni. S3.00. Kietais virieUaia M.00.

Dattgunaa ilų knygų yra tinkamom dovano* Ivalrtomla progomla. Jaa L 
cit« knygai galima laigyti atrtlankina 1 Naujienai arba atainntua Sek! 
ilnlgjr’i perlaida

CbIK <•••>

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
MAUJISNOSe oalia.a gauti nepaprastai įdomius GYDYTO. 

JO, VISUOMENES VEIKRJO IR RAtYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gv«*»n — MINTYS IR DARBAI. 258 ?«L, llečiančint 19» 

metų {rykliu. Jablonaklc Ir Totoraičio faunai dienia ir auaf

Or.

Or

Jvykiuf, Jftblonaklc ir Totoraičio lianai dienai Ir 
repiniai^ ______________ ____________ _ -___

A. a- Gvwn — DANTYf, Ip priežiūra. mikita ly grtrtU 
KJeUta rlrteUalf, rXoje M OO dabar tik___ __

tUntitaii ririeliab Uk ___________________ _ _______
K X — AUKJTA KULTO HA — tlAUStOB IMO Hit.

kelionė* pe Buropą įipOdU*!. Dabar tik n.w
f r* p qrNlM<yfl ttilvmva ček| trM Rt*ty ir^erį prie 

kalR«« Mc. pąraltmfimę UlMfa.

1755 HAL8TKD ST- CHICAGO, ILL,

L Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVI
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ $10.00

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

Minkšti viršeliai $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai_________________ $ 15.0d

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti

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

Pridėti doleri palto illaidomi<

~ $10.00

I — MĄUlMUtet, CBiqkff It NA. Saturday, December 8a
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• Bereikalingai sukėlė erzelį
Dainininkas Vaclovas Daunoras yra dainininkas, bet 

ne kovotojas. Jis labai nori dainuoti, o dar labiau paro
dyti visam pasauliui, kad jis turi gerą balsą- Jis būtų 
norėjęs pasirodyti amerikiečiams, bet rusai pareikalavo, 
kad jis pirma pasirodytų lietuviams. Pasirodytų ne bet 
kur, bet Chicagoje. Amerikos lietuvių sostinėje. Bostone 
ir New Yorke jis gali dainuoti bet kurioje salėje, žydo ar 
graiko statytoje, bet Chicagoje jis privalo dainuoti jė
zuitų centre. ' : r. ; :

Jeigu Daunoras, pajutęs okupanto norus, būtų ryžę
sis su jais pakovoti, tai būtų išsiderėjęs geresnes išvažia
vimo sąlygas. Jis būtų galėjęs išsiderėti išvažiuoti su 
savoižbioha ir abiem vaikais. Bet jis iš rusų to nereika
lavo. Dabar pasakpjama, kad jo žmona ir vaikai palikti 
įkaitais. Jeigu jis pats būtų nesikalbėjęs, bet pareikalavęs, 
kad jį išleistų su žmona ir vaikais, tai jis būtų galėjęs išsi
vežti visą šeimą. Tada būtų buvęs visai kitas reikalas- 
Jeigu jis būtų nevažiavęs vieną sezoną be žmonos ir be
vaikų, tai jį būtų išleidę kitą sezoną. Puikų namą jis. 
būtų galėjęs palikti, bet būtų išvežęs žmoną ir vaikus, l visuomeninę jų veiklą, kad jie yra pasiryžę protestuoti.

jie pajėgė įsikurti ir apsitvarkyti. Jie ne tik namus čia 
įsigijo, bet jie laisvajame krašte išmoko nešunuodegauti 
okupantui- Rusų pavergtas lietuvis okupantui nieko ne
gali pasakyti, tuo tarpu laisvi lietuviai gali ne tik oku
pantui, bet ir okupanto bendradarbiams pasakyti, kad 
laisvame pasaulyje apgaudinėti ir meluoti nėra jokio rei
kalo. Laisvam pasauliui kalbas sako ir dainas dainuoja 
laisvi lietuviai.

Jeigu Daunoro draugai laisviems lietuviams būtų 
sakę teisybę, tai niekas nebūtų pasipiktinęs. Pradžioje 
jie bandė sudaryti įspūdį, kad Chicagon atvyko dainuoti 
nuo rusų pabėgęs Ričardas Daunoras, tai visi džiaugėsi 
ir rengėsi jo dainas pasiklausyti. Bet kai išaiškino, kad 
Amerikon atvyko Vaclovas Daunoras, nepajėgęs išvežti 
iš pavergtos Lietuvos savo žmonos ir vaikų, tai pakeitė 
nuomonę ir apie jo dainas. Visai eilei pavergtų žmonių 
rusas žmonų ir vaikų neišleido, bet kai pakėlė triukšmą 

! ir ryžosi kovoti už savo pagrindines teises, tai rusai net 
ir Solženycino žmoną išleido.

O kai lietuviai patyrė, kad Daunoras, padainavęs Chi
cago je, to paties agento palydovo lydimas, vėl grįš tuo 
pačiu keliu į Vilnių ir vėl dainuos toje pačioje operoje, 
kurioje ir pirma dainavo, tai tas didysis “50 kultūrinin
kų ryšių komiteto” subliūško, nes kai tokiu ty 
liu būdu, “visus tikėtus” išpirko, tai kilo didelis pasi
piktinimas. Taip pat nereikėjo pasakoti, kad visi bilie
tai jau buvo parduoti, kad jie buvo dalinami niekad Jė
zuitų salėje nebuvusių “dainos mėgėjų”.

Kiekvieną dieną paskelbtas melas tiek pertempė 
jautresnius Chicagos lietuvius, kad jie ryžosi okupan
tui paskelbti protestą. Jie pradėjo organizuotis, tartis

ii'w?* "f **
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ka pasikvietė mane į atskira 
kainbarĮ, ten jau sėdėjo jo jr 
mūsų giminės inž. Taųjjehis*ir " 
karininkas Pr. PetrauskasT '

Čia mums trims Kazimięras 
pasakė, jog tik ką iš pašto jam

Kanadiškiai laikraščiai ■ iš- Nežinau Kazimiero ir Danie- 
spausdino žinią —mirė Vikto-, liaus tėvų, bet aiškų, kad jie 
ras Alseika. Ilgai vėžio ligos pagal anų laikų gyvenimo būdą 
vargintas,. jis šio i 
gojo iškeliavo amžinybėn. Vie-j Danielių,, gimusį 1881 m 
noje žinutėje rašoma, jog mirų-; do į daktarus. Kiek mokslo ra
sis buvo 72 metų, kilęs iš Kre-[gavo ūkyje .likęs Kazimieras, 
tingos.

spalio pabai-|jau buvo' apsišvietę, nes sūnųTasak:e’nk Ką is pašto jam 
Via-1 rvanipiin rtimusi 1R81 n)., išlei- i atnešė telegramą, jog brolis dak-

nežinau, bet jis buvo raštingas,
Ne. Ne iš Kretingos, bet tik puikus kaimo inteligentas. Ka

iš Kretingos apskr., Skuodo zimieras buvo vedęs merginą

taras Danielius Vilniuje,, mirė. 
Ką daryti?-Nutraukti'vestuvių- 
linksmybę ? Prieita prie sutari
mo. Į Vilnių į laidotuves nuvyk
ti- negalima. Vestuvių linksmy
bę nutraukus bus ne tik svėciųį 
bet ir jaunosios poros nuotaiką 
sugadinta. Apsiėmė Kazimieras 
vienas pats brolio mirties liūd-

valsčiaus, -Urvių kaimo’; O tas ^os Petrauskų giminės, 
kaimas tai ^Vilniuje .mirusioj kaip ir mano motina Kazimiera 
žymaus visuomenininko dakta-! Petrauskaitė Janutienė. Mano 

- i ro Danieliaus Alseikos tėviškė. t tėvai su Kazimiero Alseikos šei-
Puikus buvo Alseikų ūkis, ant;ma artimai giminiavosi. Kai neiną nuotaiką išgyventi, tik vestu-

I radijo anais laikais nebuvo, pra- V1M svečiams atsisveikinant pa- 
mogos buvo giminių ar kaimy- sakyti, jog vestuvės sutapo su 
nn susitikimai npr atlaidus, nėr brolio laidotuvėmis. •

Paskutinį kartą šu Kazimie
ru Alseika susitikau 1940 metų 
rudenį Skuode, . mano motinos 
sesers Agotos Mažunavjcienės 
namuose. Apsiašarodamas Ką- 
zimmieras kalbėjo apie baisią 
bolševikinę nelaimę, Lietuvą- 
ištikusią. Urvių Alseikos turė
jo dvi dukteris ir du sūnus. Vi
si jie bolševikų po pasaulį iš
blaškyti. Sūnus Viktoras hąirė 
Kanadoje. Vyresniojr • 'd u k t ė 
Delfiną Zulonienė taip<paL-Ka.r 
nadoje apsigyveno. Jaunesnė 
duktė Įstojusi-į vienuolyną Pa
žaislyje, bet boleševikų iš ten 
išvaryta išvyko iš Lietuvos. Pats 
jauniausias sūnus Kaziukas, 
taip anksčiau vadintas, apsigy
veno' Australijoje. *

. Kazimiero Alseikos vaikai, 
bolševikams okupavus Lietuvą, 
prarado ūkius, profesinius dar
bus, bet malonu čia paminėti, 
jog iki šiol nė vienas jų ’’mė
tė į bendravimą su ck. panto 
agentais, - kaip tai darę Danie
liaus Alseikos vaikai v?.’.. i 
Jo-duktė Marija Alseikąin ū. r 
butienė garsi mokslinininkė, sū
nus Vytautas Alseika pasirinko 
lietuvių tautinių siekimų išda-,; 
vyste, nuvažiavęs į Liėtuvą Įsi-' ' 
jungė Okupanto tarnybom.

J. Klauseikis

ir svarstyti, kokiu būdu būtų geriausiai savo nepasiten- j ro Danieliaus Alseikos tėviškė. tėvai Kazimiero. Alseikos šei- 
kinimą išreikšti ir priminti jam savo teises.

Amerikoje viskas galima, bet taip pat galima pro
testuoti prieš melą, apgaulę ir lietuvių sunkiai uždirb
tais pinigais namų išniekinimą.

Naujienos įdėjo vieno kito lietuvio pasipiktinimą 
iir protestą prieš maskvinių pastangas suorganizuoti 
koncertą Jėzuitų salėje, bet Naujienos negali sutalpinti 
visų tą pasipiktinimo sukeltą protestą, 
toks okupanto bandymas įsibrauti net į užsienyje įsteig
tą lietuvių centrą.

Lietuviškų organizacijų atstovai tiek pasipiktinę 
okupanto organizuojama prievartą prieš tremtinius ir

.Al
Šuva to namo nematė. Visi Antrojo Pasaulinio karo trem-j Jie atnešė į Naujienas visą eilę protesto pareiškimų, 
tiniai paliko savo namus, tėvus, brolius ir seseris. Galėjo sukėlusių nepaprastai didelį pasipiktinimą. Jie negali 
juos palikti ir Daunoras, bet pas jį nebuvo drąsos ir suprasti, kaip okupantas, naudodamas įvairias prie- 
kantrybės rusams aiškiai pasakyti, kad jis nevažiuoja 
be žmonos.

Jeigu dainininkas Daunoras, pasiekęs Ameriką, būtų ’ nedėjo. Su lietuviais okupantas elgiasi lygiai taip, kaip 
galėjęs pasakyti, kad jis čia atvyko Lietuvos laisvės dai-:savo laiku jie elgėsi Jugoslavijoje Bulgarijoje, čekoslo-| 
nu padainuoti, kad pavergton Lietuvon jis nebegrįš, kol Į vakijoje ir Prancūzijoj. Vienur sulindo į emigrantų or-' 
ji nebus laisva, būtų buvęs visai kitas reikalas- Bet Dau- j ganizacįjas ir pradėjo jas griauti iš vidaus.

aukšto’Luobos upės skardžio na
mai pastatyti. Nepriklausomy
bės metais ten ūkininkavo Ka
zimieras Alseika, tėvas mirusio 
Viktoro ir brolis daktaro Danie
liaus. Pažangus buvo Kazimie
ras, per pažangumą nenutolo ir 
nuo religijos, čia pat ir Apuolės

kurį sukelia piliakalnis. Kai generolas V. Na
gevičius tyrinėjo piliakalnio is
toriją ir kai jo priežiūroje vyrai 
kasinėjo, kaip archeologai sako 
— pjūvius darė, gen. Nagevi
čius Alseikų sodybą pasirinko 
laikina gyvenviete. Pasisakysiu, 
kad ir aš studentu būdamas ap
lankiau Alseikas, jie mane nu
sivedė į piliakalnį parodyti, kaip 
ten generolas Nagevičius 
siasū

Kazimieras Alseika per 
tą valsčių buvo žinomas, 
pavyzdingas ir gabus ūkininkas, 

I laikąs kerus bėglus arklius. Že- 
‘mė dundėdavo, kai jo šeima 

. Kitur įsi- Į briškoje Į Skuodą, Lenkimus ar 
noras tokio pareiškimo padaryti negalėjo. Jis norėjo tik- brovė į organizacijų įstaigas ir padėjo okupantui prLJYIakius i atidus ar kur į jo
tai padainuoti, savo balsą parodyti, bet nesiryžo pagal-. versti jas tarnauti saviems ekspansijos tikslams. Kur ’^rkus važiuodavo. Nuo naa 

voti, kad kartu su juo išleistų žmoną ir vaikus. Jis atva- ’ nepajege papirkinėjimais paveikti buvusių veikėjų, ^ars^ jog Alseika tūri gele- 
žiavo vienas, bet susipančiojo. Palikęs žmoną, jis tapo juos grobė gatvėse, apsvaigindavo ir vežėsi į Rusiją-' činę spinta turtams užrakinti, 
okupanto vergas. Amerikoje jis būtų galėjęs tapti laisvu Buvo pagrobti veikėjai Vokietijoje, Prancūzijoje ir Anais metais Žemaitijoje tai hų- 
žmogumi, bet dabar turės grįžti į pavergtą Lietuvą. Kol kitose vietose. Lietuviai privalo būti atsargūs, kad oku- vo retenybė, kad ūkininkas tu-, 
žmonės nežinojo, kad Daunoras yra pasiryžęs po šešių pantas neišardytų lietuviškos veiklos Amerikoje. |retų nedeSam%

Naujienos turės savo reporterius prie Jėzuitų na- ==========?=^=

mones, kelia koją į lietuvių statytus namus ir lietuvių 
suorganizuotus centrus- Naujienos tų protesto laiškų

rėtų nedegamą spintą.

savaičių grįžti į Vilnių ir tenai vėl dainuoti operoje, kaip
dainavo iki šio meto, tai pakeitė Chicagos lietuvių nuo- mų ir praneš skaitytojams, kaip toliau vystysis okųpam žusius 
taikas. Chicagos lietuviai paliko savo namus, tarnybas, to pastangos paveikti bei palaužti tremtinius, pasiry- laisvės.

Vyr. Itn...... GUŽAS

Atsiminimai apie pirmąsias mūsų 
kariuomenės kūrimosi dienas

(Tęsinys)

Pačiame Apsaugos štabe tą pačią dieną įvyko 
šios atmainos: pulkininkas Galvydis-Bikauskas 
paleistas nuo Tiekimo viršininko pareigų ir pa
skirtas pirmojo pėstin. pulko vadu, kuriam buvo 
įsakyta tuojau su pulko štabu iš Vilniaus vykti 
į Alytų ir pradėti pulko organizavimo darbą. Tie
kimo viršininku tapo paskirtas buvęs. padėjėjas 
papulkininkas Sietkauskas. Buvęs 1 pėst. pulko 
vadas kapitonas Glovackis pasiliko tame pat pulke, 
kaip pulko vado padėjėjas, ar kaip bataliono va
das. Papulkininkas Nastopka paskirtas Rikiuotės 
skyriaus viršininku. Pulkininkas Chaleckis — Su
dėties skyriaus viršininku; gydytojas papulkinin
kas Nagevičius — Sanitarijos skyriaus viršininku; 
štabs-kapitonas Adamkevičius Edvardas — Sudė
ties skyriasu lietuvių dalies viršininku.

Lietuvių karininkų skaičius kasdien didėjo, 
bet atvykus generolui Kondratavičiui, priviso pil
nas Apsaugos štabas rusų karininkų ir visur jis 
juos protegavo. Dėl to lietuvių karininkų tarpe 
kilo didelis nepasitenkinimas ir noras kuo grei
čiausiai nusikratyti visais tais, kurie savo luomu

ne tik mums nieko nepadėjo savo prityrimais grei
tesniam realios jėgos organizavimui, bet atvirkš-' 
čiai, savo kalbomis, rūkymu ir vaikštinėjimu iš' 
kambario i kambarį, — trukdė tiems, kurie ši ta 
darė, ir tas privertė karininkus lietuvius politi- 

' kuoti, daryti susirinkimus, iš pradžių slaptus pas
kiau viešus, kad tik greičiau išvalytų Apsaugos 
štabą nuo nereikalingo elemento, kuris nieko 

: bendro neturėdamas su Lietuva, netikėtai pakliu
vo į Vilnių, ir gen. Kondratavičiaus dėka pateko 
į mūsų Apsaugos štabą. Lietuviai karininkai prieš 
juos, kaip prieš rusus, absoliučiai nieko neturėjo, 
bet jie nesuprato ir nenorėjo suprasti mūsų lietu- 

Įvių siekimų žūt-būt apginti Lietuvos Nepriklau
somybę su jos sostine Vilniumi. Daugeliui iš jų 
rodėsi tuščiomis mūsų svajonės ir į Lietuvą žiū
rėjo- kaip į dalį Rusijos. Tuo ir aiškinamas jų, su 
gen. Kondratavičium priešaky, nenoras išsižadėti 
senos rusų uniformos, tarnaujant visai svetimoje 
valstybėje.

rau-

kele- 
kaip

nų susitikimai per atlaidus, per 
vardines. Kazimierinės kasmet 
būdavo' .Urviuose, o po šv. irtet- 
ro atlaidų Ylakiuose Alseikos ir 
kiti giminės suvažiuodavo pas 
mus Petrus, (mano tėvą Petrą 
ir brolį Petrą) sveikinti, vaišin
tis.

Nesiimu aiškintis, kodėl, bet 
Kazimieras Alseika mane ypač 
mylėdavo. Kai Įstojau į univer-. 
sitetą, kiekvieną kartą susitikęs 
vis ragindavo studijas baigtį. 
Kaune studentaudamas gauda
vau kvietimus j kažimįerin'ėsz 
Urviuose. Iš Kauno išvažiuoda
vome būrys giminių ir šiaip 
svečių. Tnž. Vincas Taujenis ir 
kapitonas Pranas Petrauskas 
pasikviesdavo kartų važiuoti 
profesijas draugų ir teatro žmo
nių, kurie armonikos pritarimu 
“kupletus” ir kitokias dainas 
padainuodavo, deklamuodavo, 
svečius linksmindavo.

’ Verta paminėti retą sutapi
mą. 1936 metu gegužės pradžio
je Urviuose daugybė giminių ir 
šiaip svečių linksminosi Alseikų 
vyresniosios dukters Delfinos 
vestuvėse. Pats linksmumas, 
pats Įkarštis. Kazimieras Alsei

v--- --------
padėti pavergtai lietuvių tautai siekti

menės kūrimosi pradžioje, jei karininkai lietuviai 
užkirsti bolševikams keliui ir išmušti rimtam ar
gumentui iš jų rankų nebūtų padarę tinkamų žy
gių, pašalindami iš Apsaugos štabo svetimų vals
tybių uniformas ir apskritai naikindami laikinai 
laipsnius. Kokiu būdu tai įvyko, bus pažymėta- 
žemiau.

Gruodžio 1 d. Apsaugos ministerio įsakymu, 
gudas pulkininkas Larentjevas paskirtas 1-mo 
gudų pulko vadu, kuris su daugeliu gudų kari
ninkų išvyko į Gardiną organizuoti pulko. Ap
saugos Štabo karininkų iniciatyva buvo įteiktas 
gen. Kondratavičiui projektas sudaryti prie šta
bo Literatūros Komisijai, išversti į lietuvių kal
bą įvairių statutų ir išdirbti terminus. Tat jį la
bai nustebino ir iš pradžių nieku būdu nenorėjo 
sutikti, stengdamasis įrodyti jų nereikalingumą 
ir kad geresnių kaip rusų komandos ir senai iš- 

j dirbtų terminų nesą.

Tokia smulkmena jau aiškiai charakterizuo
ja, kiek gen. Kondratavičiui buvo svetimi ir ne
suprantami Lietuvos reikalai. Bet galų gale su-

Toks jų senos rusų uniformos demonstravi
mas po Vilnių ir Apsaugos štabą toliau būtų da
vęs vietiniams bolševikams puikiausią progą vesti 
agitaciją prieš stojimą savanorių į mūsų kariuo- tiko ir gruodžio mėn. 1 d. prie Apsaugos Štabo 
menę, kuriai vadovauja pabėgę iš Rusijos rusai sudaryta Literatūros Komisija iš pirmininko po- 
ir 11. Panašią agitaciją bolševikai buvo jau pra-' ručiko Laurinaičio, narių kalbininko Naginskio 
dėję platinti per savo proklamacijas ir, be abejo, Stajės, praporščiko P. Rusecko ir poručiko 
jie dalinai būtų mums kenkę pačioje mūsų kariuo- Tvarono.

Gruodžio 5 d. atvyko į Apsaugos Šta_bą.pa|- 
pulkininkas Liatukas, kuris tuojau buvo paskir
tas 2 pėst. pulko vadu ir įsakyta jam vykti į Kąu- 
ną ir pradėti organizuoti pulką. Kapitonas Glo- 
vadskis iš 1 pėst. pulko buvo atšauktas ir paskir
tas į 2 pėst. pulką ūkio vedėju. Pastarajam buvo 
duotas uždavinys tuojau išgauti iš Vokiečių. 
Kauno kareivines, jas tinkamai sutvarkyti sava
noriams gyventi, o taip pat parūpinti jiems rei
kalingo maisto. ■ . -

Lietuvių karininkų tarpe ėjo gandai, ►kad 
Krašto Apsaugos ministeriu, vieton prof. Vol
demaro, bus paskirtas pasižymėjęs savo narsu
mu rusų vokiečių kare, buvęs Rusų kariuomenės 
korpuso vadas generolas Žukauskas, lietuvis, ku
ris gruodžio 5 d. vakare atvyko į Tautos Tarybos 
rūmus ir rytojaus dieną visi karininkai t.’kri bu
vo susilaukti naujo ministerio, bet rodos, jam 
pačiam nesutikus, nebuvo paskirtas ministeriu 
ir kažin kur išvažiavo iš Vilniaus.

(Bus daugiau)
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%SyiNTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KltKVItNA DIENĄ BŪTINI tfRlKSClOHiUi

„ * Švtehtašis ftaštaš sako apie tikrąjį ir gyvąjį Dievą, dan- 
I**,. Sūtvertoją? Šventieji pranašai, kurie buvo pažinę 

piĖyifc štai kaip rašė apie jį. Psalme 34:8: “Ragaukite ir matykite 
^aJP yra Viešpats. Laimingas žmogus; kuris glaudžiasi prie 
jię>L fiaf šfcaitthhfe: “Kaip didelis iaVo gerumas, kurį palaikei j 
tt^Ektifiė glAiiažižsi prie tavęs” (Psal. 31:39). Pats Išganyto
jas, Kalbėdamas .apib Dievą, sako: “Nes Dievas taip mylėjo pa
saulį (žmoniją), kad davė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, 
kuris Į jį .tiki, nėpfAzūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą” (Jono Ev. 
3.10). Pajtašlai kAlbama 1 Jono 4:7, 8: “Meilė yra š Dievo ir kiek
vienas, kuris tayli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kuris ne
myli, nepažino Dievą, nes fliėvas yra meilė”. “O Dievas mums 
pSrddė Savo itieil^ tuo, kad Kristūs tiumirė už muš, kai mes tebe
buvome nusidėjėliai. Taigi, juo labiau dabar, nuteisinti jo krauju, 
būsime išgelbėti per jį nuo rūstybės”. — Rom. 5:8, 9.
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Lietu- 
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yra pirniieji asmenys gavę lei
dimą 
nėti.

meni 
ta. Tikimasi ją išversti Į anglų 
ir kitas kalbas.

mokymesi dienomis buvo Pa
langos šviesa.

Žemės reforma suliesino ir 
Palangos grafą, jam atimdama 

turtą — jo

šaltos žiemos vaizdas

Bet Palangos pliaže vasaros 
mėnesiais žmonių dar padau
gėjo. Nebepajėgdama visų pri
pilti, Palanga nuo 1U23 metų
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M. d pava
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TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTES AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

BUTKUS - VAŠAITIS
1446 So; 50th Avė., Cicero, fit Tel.; OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138 -113£

3307 So. LITUANICA AVĖ.

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

Lietuviu Motery Draugijos “Ap- 
švieta” p/iešmetiais nariu susirinki 
mas įvyks šeštadieni, gruodžio 8 d., 
1 vai. popiet, 3308 So. Union Avė, 
įėjimas iš kiemo. Narės malonėkite 
atsilankyti, nes yra daug svarbių >dmta 
reikalų ir bus renkama valdyba. Tu
rėsime kalėdines dovanas ir bus vai 
sės.

Rožė Didžgalvįenė, rast.

Nauja knyga apie kariuo
menių nusikaltimus 

II Pas. karo metu
Kalifornijoje leidžiamas nedi

delis laikraštis “Valley News” 
1979 m. lapkričio 16- d. paskel
bė amerikiečių žinių agentūros 
UPI iš Bonn, Vak. Vokietijos, 
žinią, kad istorikai parengė nau
ją . knygą apie kariuomenių 
įvykdytus žmoniškumui nusi
kaltimus Antro Pasaulinio karo 
laikotarpyje.

Amerikiečių istorikas Alfred 
M. de .Zayas ir olandų istorikas

Aptretei - Protėjai. IftW ber>- 
d«81. MilMJdfCbha.

Aat ii«i iii. *•***
T.I,K; 4-50*4

- jy,.

DR. e. K. ŽOBĖLlS
■ PfdHafdS. IBkšiu ir iia'biihib:
’ ■;. tawj ehifUrįtįL :

• 5025 ČĖJmTRAL A VE
St. I’etersburg. Fla. 3371d

ĮT ‘ Tel. (118) sai^ždll

Zayas knyga
Wehrmacht Docu--dalį svečių pradėjo skolinti Klai- grafo didžiausią

Center” ir jau atspausdin-i pėdai, Juodkrantei ir Nidai. Pa- miškus. Jo geresnėmis viltimis

Tenai yra daugybės duomenų, 
iki šiol pasauliui nežinotų. Pav., 
Anglijos du bombonešiai pas
kandino Vokietijos ligoninę-lai- 
vą “Tuebingen” 1944 m. lap
kričio 18 d., nors jie aiškiai ži
nojo, kad tai ligoninė.

Knygoje yra apie 100 prane
šimų apie sovietų Įvykdytus nu
sikaltimus. Pav., Ivov vietovė
je sovietai masiškai išžudė apie 
3.000 ukrainiečių, lenkų, vokie
čių (Gal ir kitų tautybių žmo
nių?).

Kitur vra duc'menu, kad JAV- 
ių kariuomenė vertė Vokietijos

langą užplūdo nauji žmonės, statytieji Palangos šile rūmai 
Tai buvo valstybinio ir savival- nepriklausomojoje Lietuvoje 
dybinio aparato valdininkai bei virto jam prieglaudos namais, 
tarnautojai, laisvųjų profesijų 
žmonės, augštųjų ir vidurinių 
mokyklų mokomasis persona- 
’as, Lietuvos kariuomenės ka
riai ,dvasininkai, jaunimas, pra
dėjęs plunksnotis lietuvis pirk
lys ii- pramonininką,, 
naujosios, atsikūrusi 
vgs elitas. Palyginus s 
išore dar kiek kamp 
nevisai savimi pasitiki
kart vis drąsesnis; stambiai ap
tašytas, bet gyvybiškas ir 
tingas pasiryžęs žūtbūt 
krinti sau sotaus
lygas, — lietuviškojo 
emanacija. Senasis elitas, 
nt'sigalėdarnas naujajam 
kai slėpimos paniekos.

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Walter Rūbus spaudos konfe- karo belaisvius statyti sulvirti- 
rehcijoje pranešė, kad jie pen- nimus amerikiečių karinome- 
kius metus tyrinėjo iki šiol pas-inei tiesioginiai po Vokietijos ar- 
laptyje laikytus dokūmėnlus.TtJeriioŠ uginimi. '
Jiedu išsludijavo 226 'toiifusĮ Knyga verta susidoinėti mūsų 
Vokietijos kariuomenės saugo- vadovaujantiems asmenims, is- 
inu dokunibūtŲ VVfehriiiacht-Un- tonkams bei kitiems, 
tersuęhungsstelle, Berlyne; Jie1 B. Bebras.

Stepono Kairio atsiminimai
(Tęsinys)

skio smurtas prieš Lietuvą, jė
ga iiius atskyręs nuo Vilniaus ir 
Vilniaus krašto, dvidešimčiai 
metų uždarė Lietuvos-Lenkijos 
siena. Nutrūko betkurie santy
kiai, ir ne tik išnyko' lenkai iš 
Palangos pliažo, bet ir iš pagrin
dų pasikeitė Palangos gyveni- 
hias. Atėjusi žeiitės refbfnia 
likvidavo mūsų bajoriją kaip 
sa\arankišką ir gyvenimui vĄ’- 
raujantj sluogshį, ją sutapdmo 
su pAsiturinėiąją ūkininkija ir 
griežtai iš jos pareikalavo, kad 
prisitaikytų prie naujų gyveni
mo sąlygų. Pas:keilusi padėtis 
padarė Pahtnga senųjų ’ 
tojų daūguinui svetinią 

evislems pr.cmamą.

PALANGA KITO

Atžygiavusi iniiiia, pašipil- 
į džiusi Palangos piliečiais ir jau 
grafo neatsiklausdama, jJėf jo 
parką žygiuoja prie Birutės kal- 
ho. Labai pakilaus ūpo kalbos. 
Jų atidžiai klausosi senas šilas, 
ir kai patfankų šūviai sudrebi- 
ha oH; augalotos pušys šujaū- 
diiitu c'siliiū Įsijungia i bėiidrą 
iškililiiU Hūotaiką. Būdahlas 
niifilojg, iiiintitiliš iŠ jOS bėgti 
praeitin, — Palangos pt-ogim- 
nūžijos mbkiftiO prabititi. Dalig 
kas'jku kitaip.

Daug kas Palangoje pasikei
ti jUb iŠ pTnlŲjų flėpfiklauso- 
nlbsios Lietuvos metų. Pilsud- g

Tat. Wa Sttrf
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Leidime! — MIM ejMrtuft 
fpMA kaina - :

; MOVING ?■
>r >A»dfa»4«« r»*rirr»irttym4«

AnI^ANAŽ VILIMAS

Nuo

1914 įlietu
Midland Savings ^pta”- 

Ratlia laupymb ir barnų 
pasko’u ne kalus visos mū 
su apylinkės, bėkdjame 
Jtfftig Iii mums parėdyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti J įtins naudingi n 
atelyje.

Sąskaitas apdraustos 
k i $40,000

1857 W. 67 STREET
Chicago, IL 60629 

tri 925 7400
8929 SO. HARLEM AVE, 

Bridgeview, IL 60455 
oL 578-94OO

Passbook Savings.

kurios prakiuręs stogas buvo 
grafui vis sunk1?u taisyti, istuš-į 
tėjo arklidės, šiltnamis pasida
rė kartus pasityčiojimas iš gra
fo, ir tki prieš rūmus pastaty
toji didelė Kristaus statula su 
augštyn iškelta dešiniąja tar
tum dar gailestingiau kartojo 
viešosios opinijos anais, praban-

laikais Į jos lūpas Įdėtus žo- 
s: ‘Viešpatie! Dovanok jam, 
nežino' ką daro!’

(Bus daugiau)ryz- 
pati- 

venuno są- 
kaimo 
kad ir
men

iu rė j o'
jam trauktis iš kelio ir Palangos 
pliaže. Teisingiau sakant, visur 
čia jis nyko. Palangos pliažas 
sudemokratėjo. Pagaliau jame 
atsirado ir žydai. Nepriklauso-1 
moji Lietuva, pripažindama ly-; 
gias pilietines teises visiems, tas 
teises saugojo ir jūros krante.' 
Pastovaus Palangos gyvenimo 
priešakiu dabar prasimušė ta 
žemaitiškai katalikiškoji Palan
ges miestietija, kuri mano lai
kais vis orientuodavosi i ponus 
ir tenkindavosi visuoineninio 
gyvenimo prieškabariu. Kažkaip 
nepastebimai išnyko iš Palan
gos gyveninio ir tos poniškai 
lenkiškos šeimos, kurios 'man

HNŪLŪ&t

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Tėlef. 476-2345

Chicagos

Lietuviu

Laido tu viy

Direktorių 

Asociacijos

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

m
MIDLAND 
SAVINGS 
and Loan association 
4040 ARCHER AVĖNUE

CHICAGO, ILL. 60632 

^HONE 254-4470

4 Savings
(Minimum $500' 

Cenihcate

Computers Dressed In Khaki 
. Now there are computers 
X>ugh enough to survive the 
rigors of battlefield condi
tions. The Mobile Military 
Data Processing System 
Shown in the photo is housed 
in a portable shelter about 
the size of a travel trailer. It 
has the computing power of a 
complete commercial data 
Frocessing center.

But, unlike its civilian cous
ins, this system can operate in 
the severest of environments 
0 . including desert heat, Arc
tic cold, and salt-laden tropic 
humidity. Consequently, the 
Jystem can handle many

kinds of front-line computing 
chores, such as directing air
craft strikes against enemy 
armor, or determining thr 
trajectories of artillery fire.

Norden Systems, a subsi 
diary of United Technologiei 
Corporation, developed th< 
mobile system, which is built 
around the company’s “mili
tarized” digital computers 
Their circuitry is derived from 
commercial computers manu
factured by Digital Equipmenl 
Corporation. Special compo
nents and packaging mak< 
them suitable for military us 
on land, at sea, and in the air.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpūbiic 7*1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

RADIJO llIMOS VALANDC?
V|*x praari II WCFA

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vedėja Aldona Daukus 

Telef.: HtmUck 4-1413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

I HAUJIKNOi, CHICAGO A, ILL

£ “Lietuvos Aidai’
1^^ KAZt BRAZDŽIONYTt

i £
i

Kasdien nuo pirmadienio Od 
penktadienio 9 vai vak.

Viaoa laidos iš WOPA rtotle< 
banga 1490 AM.

St. Petersburg, Fla^ 5:90 vaL p.p 
iš WTIS stoties 1110—AM banga

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60621 

TeleL 778-5374

Dvccmbti Vj

0
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...........................

Nemai, Žemė — Pirdavlmirt 
REAL ESTATE FOR SALS

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

atstovauja Diana Mss- 
treeiokes — Lina 
antrokes — Liana 
r pirmokes — Lai- 

Ses. M. Cvril,

Nuo Marijos Aukšt. Mokyk- ta Remeikytė, 
los pradžios, kai ji dar tebes’-l Ramunė Trieytė, sekretorė .r 
vadino šv. Kazimiero Akademi-■ Rūta Sudeikytė, iždininkė. Ket- 
ja, mokykla lankė lietuvaitės.jvirtokes 
Dabar lietuvaitės sudaro tiktai kaliūnailė, 
mažumą visų mokinių, bet jos,Viera.tytė, 
tebesistengia išlaikyti savo tau-, Vaičiulytė 
tos kalbą ir papročius ir ugdyti ma Vadeišailė.
jai uie'lę. Rūtos Ratelio vcilėja ir prižiū-;

Marijos mokykloje veiki a į rėtoja, 
įvairūs etniniai klubai, kurių ciją. 
tarpe egzistuoja ir lietuviškasis! - *dh 
Rūtos Ratelis. Eeabeio. karta s į ks žyg 
pasirodo, kad būti rūtiete yra majam 
beprasmiška, nes po' mokyklos 
ir savaitgaliais mergaitėms ir 
taip yra daug lietuviškų užsiė
mimų ir organizacinės veiklos. 
Bet vis dėlto Rūtos Ratelio tiks
las skiriasi nuo kitu lietuvišku 
organizacijų. Rūtiečiu užduotis 
yra būti ištikimomis lietuvaitė
mis ne tiktai namuose, bet taip 
pat mokykloje, kur jas supa ki
tatautės. O ratelyje susibūrus 
pasidaro lengviau lietuviškai 
kalbėti, stambesnius darbus at
likti ir kitataučius supažindinti 
su mūsų kultūra ir kova už tė
vynės laisve. ,

Naujuosius mokslo

:s Kūtes Ratelio dide- 
d?r neįvykus net pir-: 

susirinkimui, buvo or-: 
ganizuotas Popiežiaus Jono Pau
liaus II-jo sutikimas, jam pra
važiuojant pro Marijos Aukšt., 
Mokyklą. Su mokyklos vedėjos 
sės. Julijos leidimu ir pritarimu 
pasisekė surinkti nemažiau kaip 
50 rūtiečiu ir kitu lietuvaičiu 
studenčių, kurios vise's vilkėjo 
tautiniais rūbais. Kelios studen-’ 
tės parūpino didelį medžiaginį: 
plakatą, ant kurio buvo šūkis:! 
"Lithuanian youth loves you,J _ 
Holy Father!” Mergaitės daina-' | 
vo lietuviškas dainas, mojavo Į 
trispalvėmis ir ne abejotinai pa
gavo lietuvių tautos tragediją

■ Valdyba tikisi, kad planai;kodami jam už prenumeratą, 
netrukus pavirs tikrove ir moks-'gerą žinią skelbiame visiems 
lo metų gale Rūtos Ratelis ga
lės džiaugtis savo darbo vaisiais.

: Rūtos Ratelio
korespondentė

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
ir visais moderniais Įcengi-

Naujuosius mokslo metus j puikiai suprantančio šv. Tėvo 
Rūtos Ratelis pradėjo su entu- dėmesį. O gal čia ir kilo jam
_ — _ _ • * • ■ • • ; x »'XX. "t n x i -v-\ T" i , ■< 4 n 1 M

— C. Choromanskis iš Hamil
tono tapo ne tik Naujienų skai- 

pinnoji mintis tarti ilgesnį žo-ltyttfju, bet ir rėmėju. Užsisaky-ziazinu ir noru sustiprinti ir pa-1
įvairinti savo veiklą. Pradžioje dį lietuviams Grant Parko šv.J dainas jas vieneriems metams, 
metų mergaitės surengė nema
žą lietuviškų knygų, audinių,
medžio išdirbinių ir gintaro pa- Ratelio susirinkimai. Susirinki-j Taip pat dėkui p. Choromanskio 
rodėlę mokyklos valgykloje, kad mus pravedė pirmininkė Neris ‘ draugams, kurie jį supažindino 
užangažuotų naujų, narių. I)a-i Pupiūtė. šalia Įvairių techniškų'su Naujienomis ir turėjo teigia- 
bartinis rūtiečiu skaičius virsi- pranešimų buv apibrėžta Rūtosįni0s įtakos.
ja 50. Naująją Valdybą sudaro Ratelio įstatai i
Neris Pupiūtė, pirmininkė, Gin-jir aptarti planai ateičiai.

Mišiose? j jis atsiuntė $2 auką. Dėkui už
šiais metais įvyko du Rūtos b? ir už dėmesį Naujienoms.

j

ii paskirtis j _ AUjinas Satraitis iš Aušros 
’ Vartų parapijos Pilzen apylin- 
----- kėje atkreipė savo asmenišką

padėkos ženklan už teikiamą in- j Mar(,uette Parko centre. Leng- 
formaciją, paskyrė Naujienoms > •-— —>---- ----- c:,
$25 auką ir ją atsiuntė per val
dybos vykdomąjį vicepirminin
ką Juozą Bacevičių. Dėkui val
dybai, direktoriams ir visiems 
nariams.

— Juozas Bacevičius, Bell 
Real Sstate ir draudimo bend
rovės savininkas, 6529 So. Ke
dzie Avė., pasveikino Naujienas 
artėjančių čvenčių proga ir at
siuntė $15 auką. Dėkui. Jis yra- 
ilgametis Marquette Parko Lie
tuvių Namų Savininkų Organi
zacijos pirmininkas, nesenai iš-
rinktas South v ėst Real Sstate J D R A I T I S RE A i 
Board pirmininku. Į Įvairi apdrauda —INSURANCE

— J. Ledžinskas iš Montrea-Į^'1 i * * t
lio, pratęsdamas prenumerata, 
atsiuntė auka. A. O. Šulait.sl - /
• v 11- t • i fek /67-VbOU.is Brooklmo atsiuntė $2, o po
nia E. Gavėnia iš Marquette 
Parko atsiuntė S3 už kalendorių

kI

TERROS PREKYBA
Iki Kalėdų atdara ir sekmadieniais nuo 12 iki 4 vai. popiet. 
Gausiuose Kalėdoms dovaninių prekių rinkiniuose žymią 
vietą užima dail. A. Petrikonio paveikslai ir puikios medžio 

inkrustacijos, išpuoštos įvairiais tautiniais motyvais.

3235-37 W. 63 St., Chicago, III. 60629 
Tel. (312) 434-4660

I * V - X

■ tinimo vajų užsisakydamas dien-
; rasti 4 mėnesiams už $10. Dė-

iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiijiiniiniiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiih' :

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
1

Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas 
savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti. i

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau
jienas iki šių metu pabaigos, duodama nuolaida.! 
Kviečiame pasinaudoti proga.

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

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

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

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

IJETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

namus Is lanko Ir lš vidaus 
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107

Data

STASYS ŠAKINIS

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

biz-gerą žinią skelbiame 
skaitytojams.

— Ponia Marija Trainauskas 
iš Klevelando, tapusi Naujienų 
skaitytoja SLA seimo metu, at
siuntė tokį laišką: “Norėdama 
palaikyti lietuvišką spaudą, 
siunčiu $10 auką. Naujienas 
reikia remti, nes jos yra demo
kratiškas dienraštis, apie viską 
rašo taip, kaip yra. Linkiu ir 
toliau taip laikytis ir kovoti už 
Lietuvos laisvę, neinant į san
dėrius su okupantu. Tie bendra- 
darbiautoj ai yra blogi žmonės: 
jie- juodina Ameriką už deten
te, o patys Su okupanto agen
tais glėbesčiuojasi. Mūsų tarpe 
atsirastų santaika, jei veikėjai 
skaitytų Naujienas. L i n k i u 
Jums visiems linksmų Kalėdų”. 
Dėkui už laišką ir už auka.V

— Dr. Valentinas Plioplys iš 
iš Rockfordo yra ne kartą parė
męs Naujienų leidimą stambes
ne auka. Dėkui už $15 auką. Jo| kalėdonius sveikinimus bei skcl-; 
raštai yra skaitytojų ir redakci- bimus iš privačių asmenų, orga-į

nizaciju ir biznio institucijų, j You’ll Be Amazed by Your Visit, 
„ ... . .... i , , iwith her. All Readings private and
Sveikinimai vietoje kortelių bus Į confidential. Also Card Readings.
spausdinami tuojau šiame sky
riuje už atsiųstų auką. Bus iš
leistas specialus kalėdinis nume
ris.

i

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

— IlZinois valstijos loterijoj 
gruodžio 6 d. Pot of Gold loši
me laimėjo 613787. Lucky Stars 
lošime laimėjo 07, 95, 804, 058 
ir 77338.

9 IZABELĖS MOTEKAITIE-' 
NĖS Dainavimo Studija rengiu 
PASAULIO LOPŠINIŲ muzi ti
nę popietę, kurioj bus išpildyt' s 
pluoštas savo ir pasaulio tam į 
subtiliausių melodijų — Lopl - 
nių. Akompanuos ir paskam
bins piano so'lo Chopin Lopšio ę 
Manigirdas Motekaitis. ši popie
tė rengiama VAIKO TARPT A f- 
TINIŲ METŲ proga — gru?-^^ ar laisvi .lietuviai, ir kad būtų 
džie- 9 d., sekmadienį, 3 vai. p.
Jaunimo Centro kavinėje. Įė/ 
mas veltui. Visuomenė maloni i 
kviečiama dalyvauti. Po pr. • 
grūmos — Tėvu vaišės visiem.;

(Pr.)
• SPECIALI 20% NUOLA 

D.A PRISTAČIUS ŠĮ SKĖLĖ: 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai r< 
teželiai, žiedai, gintariniai kar ■ 
liai, auskarai ir kiti papuošaEi 
PERKAME sidabrines ir auluii 
nes monetas bei pašto ženki ; 
kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

— Artėjant Kalėdoms ir Nau
jiems Metams Naujienos priima

vos 
nis,

pirkimo sąlygos, labai geras 
reta proga.

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878,

839-1784 arba 839-5568.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

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

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<hh Street 
Tel. REpublic 7-1941

raštai yra skaitytojų ir redakci
jos labai pageidaujami,

— Inž. Domas Adomaitis iš 
Marquette Parko, Čiurlionio ga
lerijos, Ine., pirmininkas, pra
tęsdamas prenumeratą, parėmė 
Naujienų leidimą $17 auka. Dė
kui. Taip pat dėkui tos apylin
kės tautiečiui, užsisakiusiam 
Naujienas vieneriems metams 
ir Įteikusiam $2 auką, bet pa
vardės prašiusiam neskelbti,

— Lietuviu Prekybos Rūmai,

READINGS BY RUBY
READER—ADVISOR

Advice on All Problems of LIFE.
She Is Truly a Gifted Lady and

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-598C

CALL for appointment 9 to 9
763-4689

Special with this AD — 
Readings $2.00

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

M. ŠIMKUS

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra- 
^^^šymaMi^chokiblankai^^^

Išnuomojamas 2 kambarių 
butas vienam asmeniui.

Tel. 737-6152.

HOMEOWNERS POLICY

OWNER-OPERATORS
D.O.T. qualified with tandem axle tractor for piggy back 
operation. Pick up and delivery within a 400 mile radius. .

Chicago-based, excellent pay package.
(312) 226-7828

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENė

2608 West 69th St, Chicago, Di. 60629 « Tel. WA 5-2787

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, III. 60629. — Tel WA 5-2757

$
kuris

i
SAV. ZITA IR RIČARDAS

SHLAUSTAS

DIAMOND HEAD 
RESTORANAS

v

$

I!

V
Dr. J. Adomavičiaus aukc

ie

FOR RENT - 4 room apartment, new
ly decorated, vicinity Addison & Mil
waukee.

Call 395-7772 evenings.

HELP WANTED — FEMALE 
OirblninScv Reikia

FLORIST SEEKS city resident for 
Chicago service. Floral prep., del., 
bks. 12—20 hrs. Work from home. 
Car req'd. Mileage allow. Good com
pensation.

PERSONAL 
Asmeny Ieško

Pajieškomi pagyvenusiai porai pa
dėti ligos ar mirties atvejais. Dabar 
prie jų nereikia būti. Kas galėtų ir 
norėtu padėti, tai prašytume para
šyti Naujienoms. Mes gyvename Mar
quette Parke prie Kedzie ir 63 gat
vės, Pageidaujame, kad būtu eyange- 

vidutinio amžiaus. Naujienos, Box 
235 1739 So. Halsted St. Chicago, IL 
60608.

• ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
koncertas Įvyks 1979 m. gruo
džio mėn. 9 d. (sekmadienį), 3 
vai. p.p., Marijos Aukštesnio
sios mokyklos salėje. Nauja ir 
įvairi programa. Bilietai galio
ja tie patys, kurie pirkti spalio 
27 dienai. Bilietus prašoma įsi
gyti iš anksto, GIFTS INTER
NATIONAL (Vaznelio) preky
boje, 2501 Wess 71st St., Chi
cago] e. Rengia BALF’o 35-rių 
metų sukakčiai i 
kviečiami atsilankyti ir paminė
ti Balf’o sukaktį.

F. Zapolis, Agent 
W/2 VL 95th St 
Everg. Park, HI. 
60642, - 424-8654 I

stati iua

INSOIAMCt

State Farm Fire .and Casualty Company

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
TeL 476-5635

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162 arba 776-5163 
2649 West 63rd Street 

Chicago, DI. 60629

R. LIETUVIŲ BENDRUOME
NĖ RENGIA TRADICINĘ KŪ
ČIŲ VAKARIENĘ ir maloniai 
kviečia visus lietuvius joje da
lyvauti.

Įvyks š.m. gruodžio mėn. 8 d. 
7. v.v. šaulių namuose, 2417 W. 
43 St., Chicago, Ill.

Vakaro programų atliks stu
dentės Ramunė Tričytė ir Kris
tina Tauginaitė. Įėjimas — au-

.v v; • ka $8 asmeniui Bilietus galima atžymėti. Visi y v. . , T. 'gauti pas siuos asmeninis: J.

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas------------------------------------------------------------
A dr e?as

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

Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems šimtams. 
Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves

tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiams.
Skambinkite Zitai arba Ričardui.

Lobster $7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4.95.
Kugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antys 

ir kitokie patiekalai.
Atdaras 7 dienas savaitėje nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. po vidurnakčio-

3321 W. Columbus Drive, Chicago, Ill.
Blokas į rytus nuo 79-tos ir Kedzie)

Tel. 925-1678

i
g
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&

Dr. Jonas Adomavilius, mat} 
damas nelemtą padėtį, kurio : 
pateko dainininkas Vaclovr; 
Daunoras ir visa eilė kitų Lk - 
tuvos dainininkų, ir matydamr • 
Chicagos lietuvių pasipiktinimų 
tokiais okupanto prievarte -» 
veiksmais, pats koncerte nedr ■ 
lyvaus, bet atsiuntė Naujienom 
$20, kad pinigai būtų įteik 
vargan patekusiam dainininki j 
Vaclovui Daunorui. Pinigai at | 
duoti Daunoro bičiuliui gruo
džio 6 dieną.

Eagdžių-telef. 434-3713, K. čiu- 
rinską - E. Chicagoje, V, Pocių 
- 523-0148, St. Pranckevičių - 
656-2550, A. Repšienę - 544-3880.

YOUR DOG NEEDS 
VITAMINS, TOO

RENGĖJAI

6 — Naujienos, Chicago, Hl. — Saturday, December 8, 1979
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