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Teisėjas nutarė uniją bausti j 
ši 1.000 bauda už kiekvieną sūri j

ffpli b’"1* Mulo pų
*or|i išbirti nn^ArikJeru^. Ini-

fol? feisinn Vvriausvbp vra 
nnskvrusi sios bvloc 
Teisei*! <zali bvln iskbnusvfi, 
iic sali suimtuosius anklano!- 
np+i ir iip gali \n.qK nnlp;cfit 

tolinu nekl^usinėHarni, 
'R’Rpi fpi«ėia jokio žingsnio ne
siims. jeicfu mulu Chomeini 
jiprnę nieko neisakvs. 

'<> ' ’ i nareišku.
dėmesio i 

’ nutarimus, tuo
pu mula Chomeini žino 
b‘ę nr'vprsti t^rx ba 
dėmėsi į Hagos teisėju 
mus.

Hagos 
paleisti 
kiečius 
važiuoti,
išskrenda Irano diplomatai ir 
ambasados tarnautojai. Jie tu
rės progos papsa’i t i, kaip A- 
merika švelniai ir mandagiai 
elgėsi su Trano diplomatai \

Pirmadienio ryta ginkluota 
studentu grupė Įsiveržė į Ame-

T v, .v. . j* j i rikos informacine bibliotekaIrano saehas su žmona ir seimą apsigyveno nedide-'ir užėm- Myo
Įėję Panamos saloje, kurią saugo Panamos jūreiviai. ų padarė su ambasadą

kytajkad CTA -lObusų uiui-nn; Hu Hinlomatai yra išvardin 
I +i 7.inni Agentūros
■ — CTĄ na rei Pūna is 

ambasada Saivone 
nvėn->0 š’^urės
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IRANAS PALEIS IKAI
AMERIKOS LIETUVIŲ IX 

KONGRESO REZOLIUCIJOS
Amerikos Lietuvių Kongresas,! Įvykęs 1979 m. spalio 13-14 d. 

Clevelande, Ohio, Hollenden House viešbuty, priėmė 
šias rezoliucijas:

4. Kongresas sveikina nepri
klausomos L1’etų vos diplomati
nės ir konsuliarinės tarnybos 
narius, linki jiems geriausių 
šėkmių Lietuvos laisvinimo ko
voje ir žada visokią paramą.

5. Kongresas sveikina Vyriau
si Lietuvos Išlaisvinimo' Komi
tetą, reiškia jam pilną pasitikė
jimą bei solidarumą ir kartu 
pasisako prieš pastangas silp
ninti šio svarbaus politinio 
veiksnio veiklą, kitam veiks
niui Įsteigiant tam pačiam dar
bui atskirą politinę komisiją.

6. Kongresas pilnai pritaria 
1979 m. rugpiūčio mėn. 23 d. 
Maskvoje Lietuvos. Latvijos ir 
Estijos 45 atstovų reikalavimui, 
kad prieš 40 metų sudaryta gė
dinga Molotovo Ribentropo (ki
taip Stalino ir Hitlerio) sutar
tis ir jos pasėkoje įvykdyta Pa 
bal-tiio kraštų okupacija būtų 
panaikinta, ^rir Vreikalaujar ' kad j 
Sovietų Sąjunga iš tų kraštų 
pasitrauktų bei netrukdytų Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai sava
rankiškai tvarkytis.

Kongresas sveikina tuos iški
liuosius tautos patriotus ir 
jiems už pareikštus reikalavi
mus širdingai dėkoja.

(Bus daugiau)

1. Kongresas siunčia sveiki
nimus laisvės kovos broliams 
ir sesėms tautiečiams pavergto
je Lietuvoje, iš tėvynės ištrem
tiesiems, kalinamiems bei ki
taip persekiojamiems ir linki 
jiems visiems ištvermės.

Kongresas užtikrina, kad Jūs 
niekad nebūsite užmiršti, kad, 
Jūsų kančios yra suprantamos 
bei užjaučiamos ir kad bus mū
sų daroma visa, kas tik įmano
ma, Jūsų padėčiai pagerinti ir 
tautos laisvei atstatyti.

2. Kongresas paveda. Altos 
valdybai nusiųsti sveikinimą 
JAV prezidentui padėkoti už 
žmogaus teisių kėlimą ir kartu 
paprašyti, kad JAV atstovas 
Madrido konferencijoje iškeltų 
Lietuvos ir kitų Pabaltijos kraš 
tų- išlaisvinimo reikalą.

3. Kongresas prašo Altos val
dybą nusiųsti popiežiui Jonui 
Pauliui II-jam padėką už jo lie
tuvių kalba Chicagoje milijoni
nės minios pamaldose išreikš
tus sveikinimus ir linkėjimus 
Amerikos lietuviams ir kartu 
paprašyti, kad jis pagelbėtų at
gauti tikėjimo laisvę ir kitas 
žmogaus teises lietuviams pa
vergtoje Lietuvoje ir kitur už 
geležinės uždangos.

DAUGUMA PILIEČIŲ PAGEIDAUJA 
DIDESNIO GYNYBOS BRJDŽETO

sutarties svarstymą

AP spaudos agentūra ir NBC- 
TV žinių tamvba telefonu ap- 
klausinėio 1.595 asmenis visoje 
Amerikoje dėl gynybos biudže
to. Apklausinėjo gruodžio 11 ir 
12 d., o rezultatus paskelbė pra
eita sekmadieni. 51% apklausi
nėtu pasisakė už prez. Carterio 
pateikta 5 metu gynybos pro
jektą, kiekvienais metais vis 
didinant gynybos biudžetą. Tik 
9% pareiškė, kad biudžetą rei
kėtų sumažinti, 9% nepareiškė 
savo nuomonės, o 31% yra pa-j 
tenkinti dabartinėmis gynybos] 
išlaidomis.

šiame dešimtmetyje pirmą 
kartą dauguma pasisakė už gy
nybos biudžeto didinimą ir pa
laiko administracijos sudary
tus nlanus. 1971 m. Harris ap
klausinėjimo duomenimis, vyk-
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DAR PRIES KALED

dokumentai yra
nesaugus

okunasi- (I1 šachą, kuris bus

IRANO STUDENTAI BE TRIUKŠMO TEHERANE 
UŽĖMĖ INFORMACINĮ JAA- KNYGYNĄ

TEHERANAS, Iranas.. Irano užsienio ministeris 
Gatbzadė pareiškė, kad dalis Amerikos ambasadoje lai- 

■■ komų amerikiečių gali būti išleisti iš Irano dar prieš Ka- 
: ledas... Buvusio Ii ano šacho išvykimas i Panamą šiek 
i tiek pakeitė ambasadoj esančių amerikiečių padėti. Da- 
į bar visas Irano dėmesys bus kreipiamas Į Panamą.

Prezidentas Carteris Baltuose Rūmuose tariasi su 
pareigūnais Irano reikalais.

NORĖJO PAGROBTI SAUDI ARABIJOS 
KARALIŲ CHALEBĄ

ĮSIBROVĖLIŲ DALINIUI VADOVAVO GERAI
. .. . ORGANIZUOTI KARO SMOGIKAI
NEW YORK, N. Y. — Naujai atvykę aukšti Saudi 

Arabijos pareigūnai tvirtina, kad praeitą mėnesi i di
džiąją .Mekos moskę Įsibrovusieji Irano fanatikai šiji- 
tai bandė pagrobti Saudi Arabijos karalių Chaleb. Jie 
būtų pajėgė tai padaryti, jeigu Saudi Arabijos karalius 
nebūtu turėjęs stiprios slogos ir būtų nuėjęs i Moskę, 
kaip kiekvienais metais jis tą darydavo.

W A KINGTON AS. — Gvny- 
bo« D3 rei ofi n as
np reiškė kad bet kvrioi š;

į JAV pn'hqcuHu slant j raštai nė-
j ra sausis Trano t;no 
j iai Ambasadose laikomos slap-j mas 
i tų rastu naikinimo mašinos vra lnus* 
j operuojamos elektra. Tik dalis
I ambassdu turi savo elektros jė- 
; saines. kitos ima srove iš vie-

s
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įtakingi senatoriai.-pataria prez. Carteriui atidėti SALT II 
po nauių rinkimų

stant Vietnamo karui, tik 11% 
apklaustu asmenų rėmė gyny
bos biudžeto didinimą. 40% pa
geidavo nekeisti, o 49% reika
lavo mažinti. 1976 m. 28% pa
laikė aukštesni gvnvbos biudže
tą. 30% siūlė ji mažinti, o 42% 
reikalavo palikti toki pat.

Žmones veikia Įvykiai Irane 
ir jie ieško atspirties stiprioje 
gynvboje. Tuo tarpu apie penk
tadalis įtakingu senatorių ne
reiškė. pageidavima. kad SALT 
II sutarties svarstymas turėtų 
būti atidėtas iki porinkimų se
kančiais metais.

19 senatorių, priklausančiu 
demokratu ir respublikonu par
tijoms, parašė prezidentui tuo 
reikalu raštą, užgirdami io pen- 
keriu metų gynvbos planą ir 
pasisakydami prieš sutarties su 
sovietais svarstymą dabartiniu 
metu, kai pasaulyje yra nera
mumu židiniai.
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KALEND0R6LIS
Gruodžio 18: Zosė, Bazilijo

nas, Eivilė, Girvilas, Gervydas. 

, Saulė teka 7;12, leidžias 4:21

- oras Saitas: v

— U. S. News & Word Re- 
nori praneša, kad dabartinis 
Irano ambasadorius Jungtinė
se Tautose Mansur Farhang vra 

valsti- 
pini- 
State 
dabar

apmokamas California 
jos mokesčių mokėtojų 
pais. Jis yra California 
universiteto profesorius,
gavęs apmokamas sabatical atos 
togas. Nuo 1969 m. jis yra JAV 
pilietis. ... ; ' >

Gerai ginkluoti įsibrovėliai 
užėmė didesnąją moskę. Jie 
buvo pasinešė pagrobti kara
lių ir laikyti jį inoskėįe. kol jis 
sutiks padaryti pakaitas, mu
lai... /

Apie Įvykį karalius buvo lai 
ku Įspėtas ir Į vidų nėjo, 
liau karalius atsiuntė i 
daugiau karių i 
įsibrovėlius. 
6

Meka V 
ir nuginklavo 

Kovų metu žuvo
Saudi Arabijos kariai.

RUSAI SPECIALISTAI 
SUPLANAVO PUOLIMĄ

WASHINGTON, D. C — At
važiavę įtakingi Saudi Arabi
jos valdžios pareigūnai tvirti
na, kad Trano šiiitu įsjverži- 

i didžiais mokso
buvo paruošta* 500 nas’iwžus>n 
smogikų pataika Praaž’oi nie 
kas nemani k»d meskę būtų 
puolęs tok* did^is fanatiku 
skaičius. J’*4 norėto pagrobti 
Saudi Arabijos kara>’’i Chaleb, | 
bet jiems nepawko. Jie užėmė 
švenčiausia moskės vieta, bet 
karaliaus Mn nerado, kaip ti- 
kėjosi.Jie kv>«tz. karalių atvyk
ti ir dalyvauti debasuose, bet 
karalius organizavo apsaugas 
ir visiškai apsupo Įsiveržusius, 
drąsius vyrus.

Viduje žuvo 75 fanatikai. 
Dalis atidavė ginklus ir iškėlė 
rankas.Suimtiejj labai atidžiai 
tardomi. Paaiškėjo, kad viso 
užpuolimo omąnizatnriais bu
vo keli rusai komunistai, dir
bę kuri laika su arabais šiii- 
tais. Jie buvo labai atkoklūs. 
nekreipė dėmesio j argumen
tus, bet atkakliai vykdė Įsaky
mus.

KARSTAIS

Didžioii Mekos rnoskė yra 
labai didelė. .Ton gali tilpti iki 
100.000 maldininku. Kai įėjo i 
450 maištininku, i moske Įne
šė 50 karstu.. Mohonietai lei- C
džia įnešti neseniai mirusius 
karstuose, kad švenčiu metu už 
mirusius galėtų pasimelsti.Taip 
už juos norėjo pasimelsti ir šį 
kartą, tik tą lapkričio 20 dieną 
Į moskę įnešė ne lavonus, bet 
pačius moderniškuosius šau
tuvus ir šovinius. Iraniečiai. 
Saudi Arabijos sijitai, Jemeno 
apmokyti maištininkai. Gavę 
ginklus, jie įsakė uždaryti vi
sas 18 moskės duris.

Tuojau prasidėjo varžyk s. 
Moskėjc buvusieji norėjo, kad 
Saudi Arabijos karalius sutik
tų padalyti nuolaidas. Kara
lius pasiuntė vietos policiją iš
tirti. kas moskėje darėsi. Abu 
policininkai buvę nušauti. Se
kančią dieną buvo pasiųstas 
policijos dalinys. 8 buvo nu
šauti, o 30 sunkiai sužeisti. Rei 
kalai pradėjo keistis, kai nios- 
kę apsupo 1,000 karių ir pra
dėjo imti po vieną moskės 
kambarį.

— Amerikos Balsas padidino 
savo programas 11 islamo kraš
tu kalbomis. Krizė Teherane 
laikoma priežastimi. Farsi tar
me, kurią naudoja daug iranie
čių dabar transliuojama 6 va
landas, o 
liuojama

anksčiau buvo trans- 
tik dvi.

šachas jaučiasi gerai— Irano 
Panamos saloje. Kartu su juo 
ten ftuvyk® visa šeima.

• -i ••

Chicagos autobusų 
streikas

CHICAGO, Ill.-Chicago
autobusų Šoferių streikas ] į0s stnčiu. Slaotu raštų degini- 
paliko miestų be susisieki-;
mo. Dar penktadieni mieste] 
niekas nešt vė,kad autobu 
tarnautųjų streiko n^bi 
Pasiiašytoię Sutartyje paša! Hoc dan+ame laiške Washinrfo- 
kytakačl CTA • -tobusų uni! ............ 11 ’ — -
ja pasižadėjo nesti'ęikuott!
bet sekmadienio vakarę uni • _ ptą narei kūnais. '1975 m. 
jos vadovybė paseklbė, kadi tAv ambasada Sairone buvo 
streikas visdėlto bus, ] n^ėme Š;anrės vietnamiečiai.

m-J T>> rado slaotu dokumentų ir 
' CTA asąrašus. -

Nauii slaptu raštu naikinimo 
i-onk’ai vra bandomi perorga- 
nizuoiant v’sa. sistema, bet lėšų 
šiam dalvkui dar nepaskirta.

Irano Islamo taryba pirma“ 
dieni rvte nutarė sustabdvti

■ aliejaus pardavimą Panamai. 
Nedaug Panama to aliejaus 
pirko bet Islamo taryba nutarė 
ir to Panamai nepąrduoti. tJs- 

Į lamo taryba prašys ir kitas ąra 
t bu valstybes, kad jes nepar- 
Į duotu aliejaus Panamai. Tu° 
i pačiu Irano ministerial pasiun- 

a]v-je tė telegrama Panamai, reika
laudami jiems atiduoti buvusį 

t teisia
nt padarytus nusikalti-

šacho išvykimas iš JAV pa
keitė Islamo tarybos nuotai
kas. Visas jų dėmesys dabar 
nukreiptas prieš Panamą. JA- 
V.bės dabar stovi antroje vie
toje. Islamo taryba turinti ži
nių, kad šacho Pahlevi šeima 
seniai turėjusi ryšių su Pana
ma. '1

Autobusų šoferiai reika]au 
ja. kad jiems būhj pridėtas gy
venimo pabrangimo priedas. 
Pasirašvta sutartis liepia CTA 
vadovybei mokėti priedą, 
ne Byme pareiškė, kad 
klausimu ji sutinka 
busu šoferiu unijos 
bet ii jokiu būdu 
streiko. Ji samdys

.la
šino i 

t 

tartis su Į 
atstovais, j 

netoleriuos Į 
šoferius,] 

kurie sutinka dirbti už tą pa* 
čia algą ir neturi darbo. Sek
madienį nijesto mėrė kreipėsi 
Į teismą. Teisėjas, sekmadie
nio naktį uždraudė šoferiams 
skelbti streiką, bet unijos va
dovybė nekreipė dėmesio j tei
smo Įsakymą.

— Prez. Carter^ vra nutaręs 
deportuoti iš JAV Irano studen
tus. esanč’us čia ne’e^aliai. 
Aukščiausias teismas 
šintų.. tai nrez. Carteri 
kongresą išleisti tuo re’kalu įs
tatymą.

Islamo taryba mano, kad ša
chas Rėza Pahlevi išskrido iš 
Teksas karo aviacijos bazės 
šeštadienio ryta. Apie 11 valau 
ra ryte šachas s-u šeima buvo 
Panamos saloje, kur jam yra 
Įrengta labai patogi ir saimi 

j veninio vieta. Salo sanv]inki
le paimliuos Panamos laivyno 
jūreiviai.

OutimisHmai užsienin mini- 
sferio na reiškimai būt’ na 

.. . . I keisti Visi laukia pafioc nrulns■ - Jei! , . . ,v_ .I < nomen'll namiskimo s^nn nasmrie-t
kpin. Kol nml^ nennfj*^ yi/u 

fni'^'hoc nndn

y

I ii

tuojau 
ameri-

iš-

teismas Įsai 
suimtuosius

be jokio teismo
kaip šiandien laisvoj

"'t F
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Liūto Griniaus pranešimas VLIKo seimui
Vicepirmininkas organizaci- ; 

niams ir visuomeniniams reika
lams rūpinasi santykiais ir ry- į 
šiais su kitomis organizacijomis Į 
ir asmenimis, šių pareigų vyk- ( 
dymas yra sąlygotas VLIKo j 
statutu, tradicijomis. Tarybos 
ir valdybos sprendimais, asme 
niškais įsitikinimais ir, žinoma, 
noru vystyti gerus santykius ne 
tik su bendradarbiais, bet su vi
sais patriotiškai nusiteikusiais 
lietuviais ir kitataučiais ir or
ganizacijomis.

Liūdna pripažinti, kad šios 
pastangos buvo pradėtos su di- 
dėlėm viltim, kad bendri tiks-1 
lai, Lietuvos ir lietuvių tautos 
meilė ir begalė reikalingų vyk
dyti darbų kuklių lėšų ir darbo 
jėgų sąlygose uždegs visus no
ru rasti kelius artimam ir nuo
širdžiam bendradarbiavimui. 
Svarbiausios srities dėmesio 
srityje šios pastangos neišsipil
dė.

Darbo apimtis iš tikro nesiri- 
bojo vien pareigų apibūdinime 
nurodytais reikalais: teko rū
pintis kitais, ‘globėjo’ neturin
čiais dalykais, kurie reikalavo 
daugiau laiko, nei ‘organizaci
niai’ reikalai. Daugelis jų buvo 
vykdomi pakaitomis arba iš 
karto kelių VLIKO valdybos 
narių:

Lietuvių atstovavimas Pa
saulio Pabaltiečių Santalkoje 
Raštinės perkėlimo reikalai 
Raštinės tvarkos ir priemonių 
klausimai Rūpestis reikalu 
praplėsti Žinių Tarnybas Tau

buvo 1 
skai- 1

tos Fondo įteisinimas Vašing
tone Ryšiai ir kai kurie laiš
kai Pastangos išlaikyti buvu

sius VLIKO darbininkus ir ras
ti naujų narių.

Valdybos narių įnašas VLI
KO darbu atlikimui 
didel’s. Mano paties
čiavimu šiems tikslams viduti
niškai tekdavo skirti po 20 ar 
30 podarbiniu valandų kas sa
vaitę. Kiti valdybos nariai tur- 
būt panašiai talkino. Didelę pa
dėka šia proga reikėtų taip pat. 
nareikšti mieloms VLIKO tal
kininkėms Niujorke, poniai Vik 
toriiai čečetienei ir poniai Ma-. 
rijai Noreikienei, kurios gelbė
jo ir tebegelbsti VLIKUI; ilga
mečiu! VLIKO dalyviui ponui 
Juozui Audėnui, VLIKO TA
RYBAI ir, žinoma, buvusiam 
pirmininkui dr. Kęstučiui Va
liūnui. Išskirtina ir panelė Ofe
lija Barskėtytė, sutikusi
duoti VLIKUI metus savo jau
no gyvenimo. Šiems asmenims 
jaučiu ^ypatingą dėkingumą už j

v-

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

N<im«l, Žemi — Pirdevtmul 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

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

J

Dėkojant, malonu gerą žinią įkėjimus ir už 87 auką. Taip pat 
apie naujai 
skelbti visiems skaitytojams.

— Dail. Janina ir Ira Marks, 
taip pat jų šeima sveikina visus 
Kalėdų švenčių proga ir pare
mia Naujienų leidimą 25 dole
rių auka. Dėkui.

— Marta ir Jurgis Bakšas iš 
Marquette Parko, be raginimo 
pratęsdami prenumeratą, at
siuntė tokį laišką: “Sveikiname 
Jus Šv. Kalėdomis ir N. Metais. 
Linkime ir toliau sėkmingai 
tęsti tą sunkų ir visiems lietu- 

. Šiais 
metais yra mums 30 metų, kai 
atvykome į šią laisvės ir visokių 
gėrybių šalį. Taip pat yra 30 
metų, kai skaitome jūsų dien
raštį Naujienas. Be jų būtų 
mums labai liūdna. Todėl pra
tęsiame 1980 metams Naujie
nas. įdedame 50 dol. Monev Or
derį, likutis tegul būna dovana 

‘Naujienoms.’’ Dėkui už laišką 
j ir už auką.

— Juozas Lesčinskas iš Det
roito atsiuntė tokį laišką: “Kad 
neliktų tik šauksmas tyruose, 
kai Jūs kreipiatės į skaitytojus 
prašydami Naujienoms para- 

_| mos, tai siunčiu savo pensinin- 
= Įko skatiką — 10 dol. ir linkiu, 

kad ir daug skaitytojų pasektų 
pensininkų pavyzdžiu paremti 
Naujienas. Aš pats nesu Naujie
nų prenumeratorius, bet jos lan
ko kasdieną mano namus ir vi
sada vra laukiamos”. Dėkui už 
laišką ir už auką.

— Vilius R. Trumpjonas, Oak 
Lawn, Ill., iš žinomos Mažosios

»* t I •' *• *-

prenumeratorių' dėkui poniai Aldonai Pankai už

ati-

pamokymus ir pagelbą.

— Kazys Balčiūnas iš Toron-jv^am® naudingą darbą.
... . • rtiMoic Y* o miimcto, norėdamas patirti apie 

skleidžiamus gandus prieš Nau
jienas ir juos patikrinti, papra
šė siųsti jas susipažinimui. Pra
ėjus dviems savaitėms, jis jas 
užsisakė vieneriems metams.

atsiųstus $2 kalendoriui.

— A. Karaliūnas, Cicero, III., 
pasveikino Naujienų darbuoto
jus ir bendradarbius su Kalėdų 
šventėmis ir ta proga prisiuntė 
$5 auką. Dėkui.

— Rita Kapočiūtė, Marijos 
aukšt. mokyklos junjorė, laimė
jo Čikagos miesto lipinuko — 
stickerio konkursą ir 50 dolerių 
taupymo lakštą. Lipinukas auto
mobiliams jau atspausdintas. 
Premiją įteikė miesto valdybos 
raštinės vedėjas Walter Kozu- 
bowski ir j d pavaduotojas Da
niel Burke, dalyvaujant mokyt. 
Sės. M. Kathleen Smith ir mo
kyklos vedėjai sės. M. Julijai 
Shainauskaitei. Jų ir naujojo 
lipinuko nuotrauka tilpo SW 
News-Herald.

sigėi'ėlina giedojimą Kariuome
nės šventės iškilmingose pamal
dose š.m. lapkričio mėn. 25 d. 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Jie at
sisakė atlyginimo. Sk. V-ba

— Rita Miškinytė, London, 
Ont., išrinkta Snieguolių kara
laite Snaigių baliuje. Jos paly
dovu — princu išrinktas Algis 
Jusvs iš Hamiltono. •/

X rr i • j • -KT J VOS— Artėjant Kalėdoms ir Nau- nis, 
jiems Metams Naujienos priima 
kalėdonius sveikinimus bei skel
bimus iš privačių asmenų, orga
nizacijų ir biznio institucijų. 
Sveikinimai vietoje kortelių bus 
spausdinami tuojau šiame sky
riuje už atsiųstų auką; Bus iš-| 
leistas specialus kalėdinis nume-;
ris.

NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 
• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 

namu ir visais moderniais Įrengi
mais Marauette Parko centre. Leng- 

pirkimo sąlygos, labai geras biz- 
reta proga.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS JRFNG1MAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

951 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:

iiiiiiiiiiiiiiiii ?iiiiiii!iiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiijiiiiiiii!iiiiiiiiniiimiii

TERROS PREKYBA
Prieš Kalėdas nuo pirmadienio iki penktadienio atdara kas
dien nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak. šeštadienį nuo 10 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. Sekmadienį — nuo 11 vai. ryto iki 4 vai. popiet. 
Dovaninių prekių — krištolo, porcelano, keramikos dirbinių, 
meniškų figūrų, medžio inkrustacijų tautiniais motyvais, 
gintaro, aukso ir kitų papuošalų pasirinkimas didelis ir į vai.

rus. Pirksit nepirksit, pasižiūrėti Terroje verta.

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

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ

f

Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas Lietuvos veikė^ Trumpjonų gi- •vi i - • . - " . u - minės, be raginimo pratęsdamas
prenumeratą, parėmė Naujienų 1 T • 1 • 1 • T •

I ‘

savo asmeniška dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.

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

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

leidimą $10 auka. Dėkui.
— Dėkui J. Anysui iš Mar

quette Parko už-ankstyvą pre
numeratos pratęsimą, gerus lin-

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, 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 ________________________________

____ , kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

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

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

— Henrikas Idzelis vra Tau
tos fondo Įgaliotinis Klevelande. 
Jani galima įteikti ar atsiųsti 
aukas šiuo adresu: Mr. H. Idze
lis, 18224 LaSalle Rd.,-Cleve
land, OH 44119.

— Arvydo Jarašiaus pastan
gomis Denveryje, Colo., atgai
vinta lituanistinė mokykla. Pa
mokos vyksta jo namuose ir mo
kinių daugumą sudaro “Rūtos” 
tautinių šokių grupės šokėjai. 
A. Jurašius yra baigęs West 
Point karo akademiją, yra at
sargos kapitonas, su nuostabiu 
talentu jaunimą motyvuoti ir jo 
entuziazmą lietuviškiems reika
lams žadinti. Mokyklą jis numa
to plėsti, į ją įjungiant ir ma
žuosius. Lituanistinę mokyklą 
remia Colorado LB apylinkės 
valdyba, kuriai vadovauja Ste
pas Steikūnas.

— L.K.V.S. ‘‘Ramovė” Chica- 
gos skyriaus ramovėnai nudšir- 
džiai dėkoja solistams Marga- 
retai ir Vaciui Moriikams už pa-

Kalėdų Kūčios - ■ 
pagal lietuvišką paprotį rengia
mos Lietuvių tautiniuose na
muose ir šiais metais, sekmadie-; 
nį, gruodžio 23 d., 4 vai. popiet. 
Programą atliks: Jūratė Tautvi- 
laitė, Danutė Zvlikužienė, Ramu
nė Tričytė. Giesmių ir muziki
nės dalies vadovas — Antanas 
Kalvaitis. Kūčiose kviečiami da
lyvauti Lietuvių Tautinių Na
mų nariai, jų šeimos ir visi šių 
namų talkininkai, rėmėjai. Au
ka $8 už asmenį. Rerezvacijoms 
tel. 778-7707 (Bronius Kasa- 
kaitis).

I

Naujų Metu sutikimas
rengiamas Lietuvių tautiniuose 
namuose, Chicagoje, gruodžio 
31 d. 8:30 vai. vak. Gros neo- 
lithuanų orkestras, vedamas Al
gio Modesto. Dalyvio auka $20. 
Vietas r e z e r vuotis nevėliau 
gruodžio 26 d. pas Bronių Kasa- 
kaitį, tel. 778-7707 arba pas 
Meči Valiukėną, tel. 434-7270. 
Rengėjai: LST Korp! Neo-Lith- 
uania Chicagoje ir Lietuvių Tau 
tiniai Namai.

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENf

2608 West 69th St, Chicago, ffl. 60629 • Tek WA 5-218.
Didelis patrinkimas geros rūšies įvairių prekių. 

MAISTAS K EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, DL 60629. — Tel WA 5-2737

Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinifiiniiiiini  ((N (B

TALMAN MAISTO IR DELIKATESŲ 
KRAUTUVĖ

2624 W. 69 St, Chicago, Ill. 60629
• NAMŲ GAMYBOS LIETUVIŠKI PATIEKALAI 

• KEPYKLŲ GAMINIAI# ĮVAIRŪS 
IMPORTUOTI PRODUKTAI.

Priimami užsakymai švenčių stalui.

Tel. 434-9766.

Ta proga linkime linksmų Kalėdų ir laimingų metų 
visiems tautiečiams.

L. M. Kupcikevičiai, Sav.
Tmii m ihn t ikhiiHinniiinminnininihrllHif Hiniiiiiniiiiiiiiiiimihiiliin'iiifiiiiiif

NAUJIENAS SKAITO VISI, 
SROVIŲ ŽMONĖS: DARBININ 
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO 
NALAI, DVASININKAI, VALS 
TYBININKAI, MOK SLININ- 
KAI. JIE VISI ŽINO. KAE 
NAUJIENOS DUODA TEISTO 
GTAUSIAS ŽINIAS IR GE-

• Nieko nėra galingesnio u: 
tiesa. C.

ENERGY 
WISE

Gausus namų pasirinkimai 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY 

rvairi apdrauda —INSURANCE 
RŪTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
6600 S. Pulaski, Chicago 

Tel. 767-U600.

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69fh Street 
Tel. REpublic 7-1941

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

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

call 476-7600

JOHN AMANN SONS CO., INC.

5809 S. Oakley
Chicago, IL. 60636

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980

M. i I M K U S 

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY

ii

F. Zapolis, Agent 
3208 >/2 W. 95th Si 
Everg. Park, UI. 
60642, - 424-8654

tTAYI

įuozo šmotelio

ATSBIIN1MŲ 
SKIRSNELIAI

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

State Farm F ire and Casualty Company

✓

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

Kalbame lietuviškai
TeL 476-5635

Limit u«e of dlswasner 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gaun? 
ma Naujienų administracijoje 
’739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 6060^. Kaina $3.00,

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

• Prancūzijos Irininas —Mar- 
seljetė— buvo sukurtas laike 
revoliucijos ir dainuojamas nuo 
žygių pavargusių kareivių dva
siai gaivinti.

• Traukinės žąsys ir kregž
dės, skrisdamos į šiltuosius 

į kraštus ar iš jų grįždamos, 
Įskrenda 90 mylių per valandą, 
o varna gali išvystyti tik 25 my
lias per valandą.
6 — Naujienos, Chicago, DL —

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, DI. 60629

Helps Shrink 
Swelling Of» 
Hemorrhoidal 
Tissues

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

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

>f®ndajr, Decembac 17, 1979



TVIRtHvEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus peri ei kūnas 
JONAS ADOMAVIČIUS. M. D. 

tikru žmogumi tapimas - prasmin
giausias KALĖDŲ ŠVENTIMAS

Atgimkime pajėgumui kalėdiškai elgtis ne 
vieną dieną per metus, bet 365 dienas me
tuose paverskime kalėdiškomis per savos 
asmenybės žmoniškuman atgimdymą.

(Tik ką gimusio Kristaus reikalavimas)Iš vaisių pažįstame medį bei lis pamaldusis. Jis būdamas dar augalą Ne iš jo lapų drebėjimo. ne iš jo šakų lingavimo, ne iš jų ošimo, bet iš darbų-vaisių. Ne kitaip nusiduoda ir su žmogumi. Ne iš kalbų bei kad ir dievobaimingiausių šūkavimų tiek kalboje, tiek spaudoje ar per radio bei TV-ne iš liežuvi- nės veiklos mes pažįstame kalėdiškai atgimusį žmogų, o tik iš jo darbų. Todėl .mes visi šiame kalėdiškame laikotarpyje suimkime save nagan ir stenkimės visas . savas kūrybines galias įtraukti Dievui or artimui naudingiausion veiklon. Malda nėra darbas. Todėl mes esame raginami melstis ir dirbti. - 'SUSIKAUPIMAS YRAKIEKVIENAM’ NAUDINGAS

teli nuo žmoniško asmens, vien maldomis užsiima ir lengvatikius nuožmiausiai išnaudoja. Tai š ų la’kų erodai yra tie visi darbo artimui naudingo nesi- griebiantieji, o vien maldomis lengvatikius išnaudojantieji.Ant palinkusio karklo visos ožkos lipa. Nebūkime taip palinkusiais — tieskimės savomis asmenybėmis-savais nusiteikimais link Kalėdinės žvaigždės. Tada tik mes pajėgsime atlikti savo pareigas Dangui ir Žemei kuo geriausiai. Prisiminkime bent dulkelę lengvatikių išnau- dojirųo religijoje.Malda-susikaupimas yra vien tik žmogui naudingas-reikalin- gas. Toks susikaupimas yra nei Dievui, nei Šventai Marijai ne. bet kuriam kitam šventajamViską sugadina asmenybe su- naudingas. Susikaupimas —

malda yra naudingas tik kiek
vienam žmogui, norinčiam su
kaupti savas kūrybingas jėgas 
naudingam darbui. Kaip aku- mul.atorius, kaip baterija atli-'kusi darbą naudingą turi būti į 
pripildoma energija, taip ir {| žmogaus dvasios, kūno ir proto mašina turi būti prikraunama energijos. Todėl mes susikaupiame meldžiamės. Net netikė- liui-atėjistui reikalingas susikaupimas kasdieninis bent kelioms minutėms. Jis gali būti visai nereligiškas. Gali tikintysis religiškai kaupti savas jėgas rytdienos naudingam-tikrai kalėliškam elgesiui. Tai vis nau dingą elgsena kiekvienam reikiamai susikaupiančia. Medicina pataria susikaupti bent pen- kioms-penkiolikai ar dvidešimčiai minučių kasdieną, geriausiai bent tris kartus paroje. Atsisėdus, užsimerkus, raumenis atpalaidavus — apie naudingus artimui dalykus galvojant — kaupti savas jėgas ateityje atliksimiems naudingiems darbams. Ta’ ir visas maldos-susi- kaupimo reikalas. Jis naudingas ir re kalingas kiekvienam. Kiekvienas tai atlieka savitai tiek laiko, tiek susikaupiant apdūmojimo atžvilgiu. Jokio atpildo už tokį susikaupimą nė vienas negali laukti iš šalies, nežiūrint kas ta peršalis būtų. Tikro susikaupimo-maldos nauda yra tik vienam susikaupiančiajam.BAISUS IŠNAUDOJIMAS TIKINČIŲJŲ

-z#.

■f dienųtiek
tapęs keltis

neteisingai Amerikos vyriausias 
teismas leido negimusius žudy
ti. Visi tą jo knygą įsigykime ir 
visi džiaukimės, kad prasidėjo 
judėjimas sustabdyti šių 
Erodų daromą skriaudą 
Dangui, tiek žemei.Jei tas milijonieriumi per žmogžudystes pajėgėiš erodiško blogio-mes kiekvienas irgi galime juo pasekti. Pirmiausia kiekvienas pradėkime nuo savęs; ypač dvasiškiai, gydytojai, mokytojai, tėvai... pirmieji turime savomis asmeny- bėmis-savais nusiteikimais tapti geravališkumo pilnesniais. Tokio geravališkumo mumyse pagausėjimas ir bus pats prasmingiausias Kalėdų šventimas. Mes turime Kalėdas savo širdyje užlaikyti per visus mūsų gyvavimo metus. Liaukimės girtis: aplankėme senelius, nunešėme ligoniui kareiviui cigarečių, nuėję ligoninėj aplanky- ti-jo kambarį prirūkėme taip, kad net duso tik ką po operacijos atveštieji... Taip ir dar než- moniškiau-dar erodiškiau dedasi kiekviename žingsnyje mūsų aplinkos.TAVERNOS NUGULUSIOS LIETUVIAIS
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sau Eredais-argi ir šiose Kalė
dose nesiryšime pradėti kalė
diško žmogaus gyvenimą?!

Gydytojai nuolat ant visų 
kampų šaukia: jei nenori šir
dies atakos susilaukti-NERC- 
KYK! Jei esi nėščia — NERŪ
KYK! O nekalėdiškas mūsiškis 
atkerta: taigi, kad aš galėčia 
mesti rūkymą! Taip mes ir lai
dojame minėtai nepajėgiančiuo
sius per anksti. Gana tokios ne- 
kalėdiškos elgsenos. Kiekvienas 
turime gėrio kibirkštėlę savyje: 
įžiebkime ją į .tikrą kalėdiškos 
meilės liepjsną, kuri mus ir mū
sų artimus šildys per visą mū
sų gyvenimą.

IŠVADA Nė vienas iš mūsų 
nesame taip susitvarkęs, kad 
mums nereiktų kalėdiško atgi
mimo. Paduokime vienas kitam 
rankas, pirm širdis sukalėdinę, 
ir eikime vien tik vienybės ke
liu nuo šių Kolėdų. Tai bus 
Dangui ir Žemei prasmingiau
siai atšvęstos Kolėdos mūsų gy
venime'. .

PASISKAITYTI. Dr. Bernard 
N. Natthanson: Aborting Adie- 
rica. ;

1
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Viso

ppgčidauju informaciją dėl testamento sudarymo

Adresas Zip Code

i i

LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, Ine
(TAUTOS FONDAS)

345 Highland Boulevard, Brooklyn, N.Y. 11207 
■ ’ ’ Donations & Coresp. to be mailed to:

..... P.O. Box 21073, Woodhaven. N.Y. 11421

Mielas Lietuvi,,..,/. ; . ..
Kreipiamės į- Jus prašydami aukoti Tautos Fondui ir tuo 

paremti. Vyriausio Lietuves Išlaisvinimo Komiteto darbus, o ypač 
. Vakarų informavimą apie padėtį Lietuvoje.

; ELTOS biuleteniai,' VLIKO leidžiami šešiomis kalbomis, 
pasiekia Vakarų pasaulio valdžios pareigūnus, parlamentarus, 
žinų agentūras, laikraščius,.radijo stotis ir įvairias tarptautines 

. organizacijas bei lietuvišką- spaudą visuose kontinentuose. Ra
dijo programos — 1885 valandos per metus — sieja okupuotą 
Tėvynę su Vakarų pasauliu ir lietuvių išeivija.

. VLIKAS yra išleidęs ir numato išleisti informacinių lei
dinių apie Lietuvą, tautos genocidą, bei pagrindinių žmogaus 
teisių nesiliaujanti pažeidinėjimą.

Čia paminėjome-tik dalį VLIKO nuolatinių darbų, kurie 
būtų neįmanomi be dosnios ir nenutrūkstančios tautiečių finan
sinės paramos.

Šia proga norime atkreipti Jūsų dėmesį į Tautos Fondo 
suorganizuotą LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ. Tai fondas, kuriam 
tautiečiai aukoja dabar, arba užrašo palikimus ar jų dalį savo 
testamentuose. LAISVĖS IŽDAS kaupia lėšas, kurių tik nuo
šimčiai naudojami dabarties veiklai finansuoti, o kapitalas ski
riamas laisvos, nepriklausomos Lietuvos reikalams. Visos aukos 
Tautos Fondui — LIETUVOS LAISVĖS IŽDUI atleidžiamos 
nuo federallnių mokesčių (Tax Exempt. #51-0172223). Tautos 
Fondo teisiniai patarėjai mielai suteiks informacijų testamentų 
sudarymo klausimais.

Aukojantieji nemažiau $25.00 gauna ELTA biuleteni iš
tisus metus; aukojantieji $100.00 tampa Tautos Fondo nariai su 
teise balsuoti suvažiavimuose.

menkęs, kitaip tariant blogava- dime baisų tikinčiųjų išnaudo-, jimą. Lengvatikiai palaiko tikrus Erodus-žmonių žudikus, kurie religijos-pamaldumo pasi-. j griebdami įvairiausiai skriau- Per TV dabar manome .r gir | p^įjjį^sįaįs karklais tapusius asmenis.Vieni tų Erodų skelbia peklos baisumą ir prašo žaliukų, nes jie apsiima lengvatikį nuo peklos baisumų „apsaugoti. Kiti perša neva dvasinį atgimimą visai nesivadovaudami tokiam atgimimui būtinu medicinos bei įgijoš mokslų dėsnių. O be jų atgimimas nėra įmanomas. Todėl tie neva religininkai yra tikri šių dienų Erodai-žmo- nių dvasios ir kūno žudikai. Treti griebiasi apgaulės nuož- mfausiu būdu: jie paperka sveiką- nežmonišką asmenį. Pastarasis. TV žiūrovams prisistato didžiu ligoniu, kurį “pagydo” dievobaimingąjį nuduodamas, Jėzaus vardą minėdamas šiandieninis Erodas. Laimė, kad dabar policiją įsikišo į tokių erodų apgaules. Kol žmonės susipras, reikia juos saugoti nuo religijos varų išnaudojimo policijos pagalba.ž=ii Blogiausia, kad ir mūsiškių = vienuolių spaudoje ima reikštis == erodiški nusiteikimai. Štai jų spaudoje, dargi prieš kalėdas skelbiama baisi hetiena: girdi meldėsi, meldėsi, meldėsi • net = tris d’enas, rankas ant vienas = kito galvos uždėdami-na ir pa- == ralyžuotas-su rementa^s bevaikš čiojąs pagijęs. Tai anot prane- = Šimo. “Apaštališka, užtarianti = malda.” Apie darbus-nė žodžio. = Jiems ta;p besimeldžiantiems = duoną ir druską turėjo uždirbti š= visi tie. kurie dirbo, dirbo ir ff dirbo naudingą darbą sau ir ar- == timui.= Matom, kad ir mūsiškiai vie- = nuoliai randa savųjų tarpe pa- = linkusių karklu, kuriais jie mie
Jūsų auka Tautos Fondui, tiesioginiai arba per vietinį įga

liotinį, įgalins VLIKĄ vykdyti savo uždavinius ir užtikrins, kad 
lietuvių balsas bus kuo plačiausiai girdimas laisvajame pasau
lyje ir pasieks okupuotą Tėvynę.

Iš anksto dėkojame už Jūsų atsiliepimą į mūsų prašymą.
TAUTOS FONDO VALDYBA

Siunčiu Tautos Fondo dabarties veiklai
Aukoju Lietuvos Laisvės Iždui..... ..........

aigimimĮ psicholo

Chicagos 69 gatvėje 14 tavernų pilnos lietuvių pensininkų ir kitokių. Net septyniasdešimtmečiai virsta ant grindų, palieka visą savą pensiją, minta iš atmatų dėžių... Erodai šių dienų vilas perkasi, laivus statosi, uliavoja — tanciavoja per pensininko lavonus risdamiesi. Ir niekas neateina legvatikiams pagalbon, šiose Kalėdose mes stenkimės atgimti, kaip anas gydytojas, į kalėdiškus asmenis.

lai jodinėja: Ir jodinės jie tol, kol mes bent per aguonos grūdą pasistumėsime kalėdišku- man: asmenybės susitvarkymui, „..savų nusiteikimų sukalė-1 dinimui. Tik savomis asmeny- J bėmis sugeravalėję ir šių dienų Į mokslo pagrindais apsišvietę ir sveika-lietuviška galva vadovaudamiesi mes pajėgsime skirti grūdus nuopelų. Šia proga] Nustokime sau kišenę storinti šis skyrius nuolankiai prašo vi-1 nesusipratėli^įšdai^ojimą.vienuolių Tiek dvasiškiai, titek gydytojai, ---- —• tiek visi kiti imkime eiti savas pareigas kuo žmoniškiausiai.su, ypač lietuviškų ’bei religinėmis temomis kal-bančiųjų-rašančiųjų lai kytisbent minimalios teisybės. Dabar Tada mes pradėsime švęsti Ka- religinia: raštai kiek jie lietu- j jėdas kaip pridera savos širdies viams prieinami yra labai ap- j nepraradusiam mūsiškiui.

* * * c *
ADELĖS DUOBLIENĖS 

SVEIKO MAISTO 
RECEPTAS

Adelė Duoblienėverktiname stovyje. Daugumoje tai ne religijos skelbimas, bet religinių plepalų skleidimas. Religija yra naudingas dalykas kiekvienam žmoggui. Tik nereikia mums leistis religijos vardu būti įvairiopai nuskriau- džiamiems.
iši

NARKOTIKŲ GRIEBIASIPROTU PASILPUSYSISDabar mokslas nustatė, kad narkotizuotis pradeda susipykęs su savu protu asmuo. Tokie su- sipykėliai pradeda ne tik svaigintis degtinėje, bet ir tabako dūmuose bei kanapėse. Na ir kaip tokie asmenys esti šių dienų Erodų žudomi-net baisu ir
Dabar epidemija kilo dėl steplės vėžių apturimų per tabako rūkymą. Nuryti negalį

ERODAS ATGIMĖĮ KALĖDIŠKĄ ASMENĮKiekvienas galime keistis nežmoniškumo į tikrai kalėdiškų nuotaikų asmenį. Toks šių dienų Erodas buvo šio krašto, gydytojas — moterų ligų žino-' vas New Yorke. Jis dirba kaip pusamžiai žmonės ateina ligo-vadovas moterų ligų skyriaus ninėn pagalbos prašydami, ku- minėto miesto ligoninėje. Jis rios šių dienų medicina jiems kovoji .už legalizavimą abortų negali suteikti. Baisiose kančiose miršta su ašaromis akyse. Apgaili jaunuolio amžiuje pradėję rūkyti ir metę tik ligoninėn atvežiavus. Baisus gydytojui uždavinys yra teikti tokiems pagalbą. Jie jos laukia neišpasakytai, o gydytojas yra bejėgis šioje srityje. Argi dar mes vis ir toliau būsime patys

šiame krašte. Tam reikalui Įkūrė draugiją kovojančią už ■egalizavimą negimusiųjų žudymo. National Assn, (for Repeal of Abortion Laws). Jis įkūrė didžiausią pasaulyje žmonių žudyklą: negimusių žmonių jis nužudė šešiasdešimt tūkstančių (60.000). O dabar jis metė to- knygą kurioje nepat- darymą skelbia,

BUROKĖLIŲ SUNKIENĖProd: ’ . - ■
D/Ž puoduko’ burokėlių- nuo

vira, 3 šaukštai rudo cukraus, 
1 šaukštas citrinos sunkos 2*3 
gabaliukai citrinos žievelės. 2 
šaukštai bulvinio krakmolo 
{Potato starch flour). . " ’
Darbas.

Burokėlių nuovii'ą, citrinos 
žievelę ir sunką su cukrum su
maišyti. Dalį atsemti ir sumai
šyti bulvinius miltus. Į užvirin
tą burokėlių nuovirą supilti iš- 

■ maišytą krakmolą ir pavirint 
2-3 minutes iki tirštumo. Supil
ti į bliūdelius ar stiklinaitės ir 
atšaldyti.’Paduodant, uždėti po šaukštą 
išplakto graimo iš pieno milte
lių be riebalų ir papuošti sutar
kuota citrinos žievele. Pastaba': 
Burokėlių ’ nuoviras, pagal. pto-. 
fesorių Henry Schroeder, tur
tingas ei Aku ir manganu.kias žudynes ir parašė (Aborting America), pasisako, kad mokslas virtino jo už abortų nusiteikimus. Jis dabarkad neteisingai jis elgėsi, kad

t-

3236 S. Halsted St., Chicago, TU. 60608 (Š
Tel. 326-2724 ANICETAS GARBAČIAUSKAS.

Gamin; me geriausius lietuviškus valgius.Atdari nuo 7 vai. ryto iki 8 vai. vak.
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Epizodai iš kovų su lenkais 
Varenos-Perlojos srityje

gavo uždavinį išstumti Įsibrovusius lenkus už Ūlos upės.7 kuopai lenkai rimtai pasi- • pulko sparne. Kad apsaugotų priešino Karužiškių kaimo va-1 tą sparną, pulko vadas įsakė kariniame pakraštyje ir jie 7 6 kuopai pereiti į Vartivalakių kuopos puolimą laikinai sustab- l kaimą ir ten laukti tolimesnių dė, tačiau 7 kuopos vadas savo ■ Įsakymų. 8 kuopai — užimti po- rezerviniu būriu pradėjo apeiti: ziciją į rytus nuo Vartivalakių lęnkų kairįjį sparną. Pastebėję tą manevrą, lenkai pasitraukė Brokaraisčio kryptimi. 7 kuopa energingai persekiojo lenkus ir neleido jiems sustoti Broka- raistyje, nors ten ir buvo tinkama pozicija. Pakrikę lenkų daliniai nuo Brokaraisčio II pasuko į rytus Perlojos kryptimi. Vykdydama savo uždavinį 7 kuopa toliau puolė Miliūniškio kryptimi. 16 vai. kuopa užėmė Miliūniškio kaimą ir sustojo šiauriniame Merkio upės krante. Kuopos vadas per nusiųstą ryšininką prašė . bataliono vado tolesnių nurodymų.Kai 4 ir už jos slenkanti 1 kuopa priartėjo prie Vartivalakių, vietos gyventojai perspėjo, kad nuo Perlojos pusės prie kaimo artinasi' lenkai. Bataliono vadas tuojau įsakė 4 kuopos vadui skubiai išsiųsti vieną būrį su sunkiuoju kulkosvaidžiu į pietinį kaimo galą ir ten užimti patogią poziciją visai kuopai. Būrys puolė netoli kaimo esančias kapinaites, kur buvo lenkų patrulis ir jas užėmė. Tolumoje ^pasirodė lenkų grandinės. Jųį sųnkiežjį kulkosvaidžiai atidengė aigū p kapinaitėse esantį ' ;4 .į;lcuopos būtį. Tuo metu įĘęįeI kapinaičių priartėj o visa kuopa Įr- Įsijungė į kautynes.Bataliono Vadas 1 kuopą pasiuntė Perlojos kryptimi, kairiau nuo 4 kuopos. Kadangi ten buvo atviras laukas, tai puolimas buvo nelabai sėkmingas. 4 kuopa užėmė kaimo kapinaites ir vandens malūną ant Nedingės upelio, bet' toliau pasistumti : neįstengė. Nustota pulti,

Buvo pastebėtas lenkų kariuomenės judėjimas kairiajame
(Iš spaudai ruošiamos knygos “Kovos dėl Lietuves nepriklausomybės”)6 pėst. pulko 1,4 ir 7 kuopos ir kareiviai apsikasė.

Motina teresė ir sesuo Teresė

kaimo 137 aukštumos, 9 kuopai — poziciją už 8 kuopos, kad apsaugotų pulko užnugarį. Kiekvienai kuopai buvo duota po vieną sunkiųjų kulkosvaidžių-Apie 14 valandą į rytus nuo 9 kuopos apkasų kairiojo sparno buvo pastebėti su šautuvais civiliai apsirengę vyrai. Tai buvo Perlojos miestelio partizanai, kurie pasisiūlė lietuviams padėti. Kuopos vadas jiems pasakė, kad iš vėjinio malūno lenkai šaudo iš kulkosvaidžių į 8 kuopos apkasus. Partizanai pasisiūlė lenkus iš malūno išvyti, ir jie už pusvalandžio iš ten lenkus išvarė.Pastebėjęs lenkų judėjimą kairiajame sparne, 1 kuopos vadas, kad apsisaugotų nuo apėjimo. išsiuntė į kairę du skyrius su vienu sunkiuoju kulkosvaidžiu. Daliniui vadovavo viršila Šukys, kuriam nestigo karinio patyrimo ir sumanumo. Paėjėjęs su daliniu į kairę ir trupusį pirmyn, jis pamatė Var tivalakiu kaime iš tolo slenkan- - 4*čius artėjimo rikiuotėje lenkų kariuomenės dalinius. Priekyje jojo raitas karys. Šukys išsiuntė jaun. puskarininkį Liaudans- kį su vienu kareiviu 8 ir 9 kuopos kryptimi perspėti juos apie artėjančius lenkus. Netrukus aikštelėje tarp eglaičių Šukys pastebėjo grupę lenkų karių, stovinčių pusračiu aplink vieną, matyt, vadą, iš žemėlapio davinėjusį jiems nurodymus. Žygiavusieji lenkų daliniai sustojo nepriėję apie 100 metrų nuo karių grupės. Kareiviai pra , dėjo ramiai ilsėtis, nė kiek ne- į
I

nujausdami, kad čia pat yra ir nepavykus jie pavargę ir misi- apkasų apie 300 metrų, buvo lietuviai. Viršila Šukys kulkosvaidžiui nurodė šaudyti į besi- ilstintį lenkų dalinį ir kitiems kariams į karininkų grupę aikštėje. Kai viršila metė į lenkų grupę granatą, kulkosvaidis ir kareiviai iš šautuvų atidengė ugnį. Lenkų tarpe kilo panika. Jie leidosi bėgti be tvarkos atgal ar ten, kur jiems atrodė saugu. Karininkai bėgo ne pas kareivius, bet į mišką. į tankumynus, kur galėjo pasislėpti. Vienas karininkas gulėjo sužeistas. keletas kareivių buvo užmuštu, keletas sužeistu, keletas pasidavė į nelaisvę. Taip lenku sunimo manevras nepasisekė. Karininkai pasitraukė Perlojos link ir rinko tus karius. Apėjimo jie nebekartojo.Prieš Vartivalakių kuopbs bare, vykokautynės. 4 kuopa toliau slinkti negalėjo, tačiau vandeninį malūną ir kapinaites laikė tvirtai, i A. I

minę traukėsi į rytus nuo Per- į sušvilpta, ir iš apkasų iškilo lojos ir atsitiktinai ėjo paleiĮ sunkieji kulkosvaidžiai su įver- miškelį, kuriame buvo Šukys su kareiviais. Lenkų buvo apie dvi kuopas. Viršila Šukys jas praleido ir tik tada apšaudė, kai lenkai jo dalinį praėjo. Kilo didžiausias sąmyšis, nes lenkai nešit.kėjo, kad čia gali būti priešas. Visi metėsi bėgti Perlojos link ir nebandė priešintis, nes buvo pavargę ir demoralizuoti.Po keleto ramiu valandų į pavakarį dvi lenkų patrankos pradėųo šaudyti tankia ugnimi iš kairės pusės įstrižai lietuvių 1 kuopos apkasų. Artilerijos ugnis buvo taip smarki, kad dulkės uždengė apkasus. 15 minu- č'ų smarkiai pašaudžiusi artilerija nutilo.. Iš kairiojo sparno priekyje esančio miško pradėjo drąsiai artėti tanki lenkų grandinė sugriautų apkasų link. Iš apkasų išlindo 1 kulkosvaidžių ...... -i kuopos vadas kpt. Ignatavičius Į kovas įsijungė ir baterija, ta- ir ėjo išilgai apkasų į kairįjį čiau taikinius bataliono vadas sparną, turėjo nurodynėti telefonu. Ba-! jis tik terija savo stebėtojų pirmose nes ten linijose neturėjo, tad ir pati ne-. tė. Pas matė, kur labiau reikia suspies- lerijos ugnies taip paveiktas, ti ugnį......................................................... I jog nebesusiorientavo ir, užuotLenkai keletą kartų sutelktai t bėgęs į dešinę, ėjo į kairę, len- puolė vandeninį malūną,, bet i kų link. Pasiekęs kairįjį spar- kaskart buvo su nuostoliais at- na, jis įšoko į apkasus ir pasis- mušti. Paskutiniam puolimui • lėpė. Lenkams priartėjus prie

išblašky-manevrokaimą, 4 smarkios
Atrodė, kad apkasuose vienas ir teliko gyvas, jokio judėjimo nesima- Ignatavičius buvo arti-

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkime visiems savo kostumeriams 

draugams ir pažįstamiems

tais kaspinais, pasirodė šautu- i vai ir užmaskuotos karių gal- ■ vos. Sutratėjo sunkieji kulkos-. vaiož ai ir šautuvai. Lenkams tatai buvo didelė staigmena: jie. buvo Įsitikinę, kad žuvo, ir nesitikėjo priešinimo. Sumišę tesi atgal. Nemaža mišką krito užmuštų ir sužeistu.Lenkų artileristai klydo. Jie b’ogai stebėjo, kaip krinta sviediniai. kurie sprogdami sukeldavo tiek dulkiu, jog visai uždengdavo taikinį ir neleisdavo daryti korektūrų. Intensyvi artilerijos ugnis nesugriovė apkasų ir nesunaikino jų gynėjų, bet paslėpė juos sukeltomis dulkėmis.Pastabos:Knygos “Kovos del Lietuvos nepriklausomybės” autorius dr. A. Rukša pats kaip Lietuvos karininkas dalyvavęs kovose su lenkais labai kruopščiai rinkęs žinias iš lietuviškų lenkiškų šaltinių, paruošė džiulį veikalą kurį LKVS movės Centro Valdyba talkoje su “Kario” redakcija ir administracija išleis dvieem stambiais tomais. Visi “Naujienų skaitytojai, ypač ramovėnai yra prašomi į talką gelbstint C. Valdybai atlikti ši svarbų darbą. Kviečiame tapti knygų garbės leidėjais, mecenatais ir gar-

visi gynėjai jokio pasi- lenkai me-’ bėgančių į

Nesenai viso pasaulio dėmesį atkreipė 69-nių metų amžiaus vienuolė, vadinama Motina Terese. Liesa, raukšlėtų apsivyniojusi mėlynu su baitais drvžiais indišku sari, užsisiau- tusi senu paltu ir apsiavusi sandalais, nuolė vegiją ją-Motina Teresė jau 30 metų su viršum dirba Indijoje, Kalkutos pačių didžiausių poor ■ milijonieriai, neapsakomu gyvena Indi-

senų žmonių apleidimą bei jaunimo svaiginimąsi narkotikais.Praėjusį rudenį, pop. Jonoveidu, | Pauliaus II vizito metu Ameri-
ši jugoslavų kilmės vie- atvyko iš Indijos į Nor- pasiimti Nobelio premi-

valkatynuose, vargšu tarpe. Amerikos people” atrodytų palyginus su tuo skurdu, kuriameĮ jos neturtingieji.Nobelio premijos kilmėse dalyvavo svečiai, diplomatai. Žėrėjo brangakmeniai,I papuošalai, šilkas, kailiai.

su- ir di- Ra-

įteikimo iš- karališkieji diduomenė.aukso Motina Teresė pasiiodė su savo medvilniniu indišku drabužiu jr sandalais. Jai buvo įteikta 192.000 dol. Nobelio premija ir 70.000 dol. Norvegijos žmonių premija. Tie pinigai bus sunaudoti vargšams, daugiausia raupsuotųjų namų statybai.Motina Teresė paprastai neliečia vadinamų kontraversinių klausimų, tačiau premijos įteikimo ceremonijos metu savo kalboje aštriai pasisakė prieš negimusių kūdikių žudymą, pareikšdama, kad neturtingiausi yra tie kraštai, kurie legalizuoja abortus. Taip pat priminė dvasinio neturto apraiškas —
bės prenumeratoriais.Laiškus su čekiais prašome siųsti C V pirmininko A. Jonaičio adresu: 1223 E. 175 Cleveland, Ohio 44119.

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

koje. pagarsėjo kita vienuolė vardu Teresė, viešai išėjusi popiežiaus prašyti, kad leistų priimti kunigystės šventimus moterims.ši gerai mitusi pusamžė mergina, apsirengusi pasaulietiškais drabužiais, priklauso liberalių moterų sąjūdžiui, kurios reikalauja ne tik moterims, bet I ir homoseksualams leisti priim-iai, I . , , ,. .. . ,.ti kunigo šventimus, panaikinti celibatą. įvesti gimdymo kontrolę, etc. etc. Tam sąjūdžiui priklauso ir dalis vyrų kunigų bei vienuolių. (Turime ir lietuvių tarpe šio sąjūdžio rėmėjų.) Vienas iš žymiausių sąjūdžio aktyristu yra jėzuitas kun. William R. Callahan.Prieš kelis metus Nobelio premijos laureatė Motina Teresė buvo paklausta kaip ji žiūri i moterų siekimą kunigystės. Mažakalbė vienuolė nusišypsojo ir kukliai atsakė: “Viešpaties Motina nebuvo kunige”.Paprastas ir trumpas atsakymas turi gilią prasmę nurodo moters ir motinos paskirtį.Mergelė Marija savo nuolankiu “tebūnie” įsijungė į išganymo planą, tapo jungtimi tarp Dievo ir žmogaus. Kiekvienos moters-motinos paskirtį Motina Teresė nurodo savo gyvenimu: skleisti meilę, aukotis ir šluos- ZZ tyti ašaras. Tai įgyvendinta mo- ZZ tinystė plačiausia šio žodžio ~ prasme. ZZModerni moteris pasakė “ne- — tarnausiu”, paskelbė savo kū- — dikiui mirties sprendimą, užsi- — vilko kelnes ir nuėjo statyti .= dangoraižių ir vairuoti auto- ZZZ busų. Pagaliau užsimanė mi- šias laikyti. • ZZMoteriai-motinai nuėjus, pa- saulyje atsirado negyva ledinė z_Z tuštuma. Vietoje meilės įsivy- — ravo neapykanta, gyvuliškos zz. aistros. Pasaulio valdovas žmb gus tapo neturtingiausias ir ne- - - laimingiausias vargšas. - Z
Vienuolė Motina Teresė ir — 

vienuolės karikatūra sesuo Te- -= 
resė yra labai ryškūs gyvena- ZZ 
mojo laiko ženklai, verčią sū- ZZ 
simąstyt'i.

ROMUALDAS URBONAS, Sav.
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' : LINKSMŲ KALĖDŲ IR
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

LINKI SAVO NARĖMS, JŲ ŠEIMOMS IR 
VISIEMS AMERIKOS LIETUVIAMS

t Susilaukiame pasiteiravimy, ar dar turime
į LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS komplektu.

' Deja, pilnų LE komplektų jau nebeturime. Trūkstamus 
/ tomus būtų galima iš naujo atspausdinti, jei atsirastų pa- 

kankamas kiekis prenumeratorių. Taigi visi, kurie norėtų J įsigyti pilną LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS komplektą (36 
tomai), prašomi prisiųsti užsakymus iki 1980 m. vasario 1 d. 
LE komplekto kaina $300.00 (be.persiuntimo).

Taip pat kviečiame užsisakyti šiuos, dabar gaunamus, 
f leidinius:
i ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai......... $125.00J IŠ MANO ATSIMINIMŲ, Petras Klimas 13.00

RUBAJATAI, Stasys Santvaras............... 7.50
(Kainos su persiuntimu)

Užsakymus prašome siųsti:
f Lithuanian Encyclopedia Press

395 W. Broadway, Box 95
4 . . So. Boston, Mass, 02127

LINKIME LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ MAUJŲ METŲ

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.______________$10.00

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

Minkšti viršeliai 110.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai _________________________  f 15.0d

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai__

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti doleri palto lilaidoma.

_ fl0.00
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džia organizacijos garbės teismas, o kas nesutinka su 
SLA principais, tai tegu skyrium savo darbą dirba.

Susivienijimas pajėgė išaugti į tokią stiprią, didel 
ir galingą organizaciją tik dėl to, kad pajėgė būti tole 
rantais.Jie gerbė kitų narių, grupių ir tikėjimų skirtinga'
numones; jie nesteigė jokios naujos tikybos, nesisteng'
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Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
didina šeima

Esame liudininkai didelio ir nelaukto įvykio: tur
tingi Amerikos lietuvių klubai ir įvairios draugjos nau
jų narių į savo eiles nepriima, bet aprėžia jų skaičių ir 
pasidalina pinigus. Tuo tarpu Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje, pati didžiausioji ir turtingiausioj! Ameri
kos lietuvių organizacija pradarė savo vartus ir kviečia 
lietuvius įstoti į didelę šeimą ir kviečia naujus žmones 
būti Susiyienijima nariais.

Lietuvišką igyvenimą aprašinėjančioj! spaudą ne 
vieną kartą yra paminėjusi visą eilę klubų ir draugijų, 
gyvavusių po 50 ir daugiau metų, pasidalina turtą ir 
baigia savo veiklą: Vieni nariai gauna po šimtą, ..po du 
šimtu ir net didesnes sumas. Buvo ir tokių klubų, kurie 
net į teismus ėjo, kol išaiškino, kad draugi jos,, tvarkin
gai turtą surašę ir teisingus narių sąrašus sudarę, gali 
likviduotis.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra pati svar
biausioji Amerikos lietuvių organzacij. Josios turtas 
viršija keturis milijonus dolerių. Jis gali apmokėti visas 
skolas, atmokėti visas apdraudas ir dar liks josios ižde 
stambi suma pinigų. Aktoriai apskaičiuoja, kad josios 
pajėgumas mokėti (solvency) yra 150%. Kitos tokios lie
tuvių organizacijos nėra. Nėra jokio klubo ar draugijos;

atgaivinti jokios senos lietuvių tikybos, jie tiktai rūpi 
nosi Lietuvos ir lietuvių reikalais.

Iš SLA atsiskyrė tolerancijos nepripažįstančios gri
pes, bet didelės pažangos nepadorė. Nei narų, nei turt 
atžvilgiu didelės pažangos nepadarė. Amerikoje ilgesr 
laiką pagyvenę lietuviai išugdė toleranciją. Tolerancija 
juos sujungė didesniems darbams.

Pasklidęs gandas, kad Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoj rūpinasi vien tiktai apdraudos reikalais. Jeigu jar 
atėjo laikas rūpintis apdrauda, tai jau geriau eiti į ame 
rikiečių apdraudos organizadiją ir ten apsidrausti. Bet 
ar iš tikrųjų šitas tvirtinimas teisingas? Mums atrodo, 
kad nei vienas šių tvirtinimų nėra teisingas. Jeigu žvilg
terėsim į praeitį, tai pamatysime, kad SLA prisidengus1’ 
fraternalinės organizauijos skraiste, visą laiką dirbo kul
tūrinį ir politinį darbą. Praeito šimtmečio pabaigoje ir 
šio šimtmečio pradžioje, kai reikėjo padėti sunkion eko- 
nominėn padėtin patekusiems lietuviams, SLA buvo pir
moji, sugebėjusi organizuoti paramą nelaimėn pate 
sieros lietuviams. Vienas šeimas ištiko ligos, kitas ap
lankė mirtis, palikdamos mažus vaikus varge ir be pa
galbos. Fraternalinė organizacija buvo reikalinga.

Kada reikėjo rinkti Amerikos lietuvių ir lietuvių 
draugų parašus peticijai, prašančiai Lietuvai nepriklau
somybės, SLA ėmėsi šio darbo, o šios organizacijos sek
retoriai nuvežė peticiją su parašais Washingtonan ir 
įteikė tuometiniam prezidentui. Kada Stalinas su Hitle
riu pradėjo Antrąjį pasaulinį karą ir panaikino Lietuvos 
nepriklausomybę, tai Amerikos lietuviai pradėjo orga
nizuoti Amerikos Lietuvių Tarybą. Minėton tarybon sto
jo ir SLA. Pirmuose pasitarimuose iškilo pinigų klausi
mas Visi žino, kad be pinigo Amerikoje nieko negalima 
padaryti. SLA atstovai savo valdyboje aptarę, posėdin 
atvažiavo su pinigais Kai buvo aptartas darbo planas, 
SLA atstovai pirmieji tūkstantinę paklojo. Kai reikėjo 
prašyti prez. Trumaną, kad didieji karo vadai Vakarų 
Europon patekusių lietuvių neskaitytų Sovietų piliečiais, 
jų negaudytų ir nesiųstų į rusų okupuotas zonas — SLA 
atstovas aiškino prezidentui nelemtą teisinę padėtį ir 
prašė, kad tuojau sustabdytų šiuos veiksmus. Preziden
tas Trumanas tą patį vakarą pasiuntė gen. Eisenhove- 
riui įsakymą, liepiantį lietuvių neskaityti Sovietų pilie
čiais ir pripažinti jiems lietuvių teises... ..

SLA išleido pirmąją lietuvišką Damijonaičio gra
matiką, kad Amerikos lietuviai galėtų pramokti teisin
gai kalbėti, leido mokykloms vadovėlius, steigė mokyk-
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' mi. Pav., šiuo piety Diploma
tinis šefas yra painfo inuotas 
apie VLIKo numatytą tolimesnį 
veiklos planą, ryšium su 45 pa
rtiečių protestu Maskvoje.- 
blukiame jo pasisakymo džl| 
nū$ų pasiūlymo. Aš planuoju 
būti Europoje ateinantį pava- f 
arį, tada bus galimybė a" ‘arti , 

ndros veiklos n,'»‘ 
.. le š

. . uma.ęj pa i,. .

.itais Diplomatin s - 
tstovais.

Valdyba ir toliau tęs buv: šią ' 
rad ei ją, kad visi svarbesni pa- 
■eiškimai ar memorandumai 
kitų valstybių vyriausybėms 
bus siunčiami bendrai su Dip
lomatine tarnyba.

III. Tarptautinis Lietuvos 
interesų atstovavimas

Europos Tautų parlamen
tas (Strasburgas).
Helsinkio finalinis?.raktas 
(Europos Saugumo ir. ko
operacijos konferencija.).

Pabaltiečių Santalka 
(World Baltic Conference) 
Jungtinės Tautos.
Santykiai su atskiromis

D

2)

3)

4)
5)

Dr. Bobelio pranešimas VLIKo seimui
(Tęsinvs)

2) VLIKo santykiai su. kitų kas planuoja turėti komisijos 
kraštų lietuvių organizacijomis padalinį Europoje.
yra geri ir nuoširdūs. Ameriko-■ Principiniai VLIKo pozicija 
i e VLIKas .veikia tiesio’giai, vei- yra bendradarbiauti, kooperuo

ti su visomis lietuviškomis ins
titucijomis, o ypatingai su PLB.

valstybėmis.
6) Tarptautinis Hagos tribu

nolas.

kuri turėtų daugiau pinigų. Yra keli gudragalviai, mė- 
kuri turėtų daugiau, pinigų. Yra keli gudragalviiai, mėg
stą pasakyti, kad jie turi dideles bendruomenes, bet kai 
bando visus lietuvius sutraukti, tai pradeda peštis, trauk
ti lietuvius teisman ir neturi drąsos pripažinti, kad jie 
traukia visus lietuvius teisman. Mes niekad negirdėjome,

las ir prisidėjo prie kultūrinio ir visuomeninio darbo. 
Jeigu ne SLA, tai vargu Amerikos Lietuvių Taryba bū
tų pajėgusi atlikti tiek daug ir tokių svarbių darbų. 
Šiandien visi pripažįsta, kad tie darbai buvo labai rei
kalingi. Be jų lietuvių pozicija Amerikos visuomenėje 
nebūtų tokia galinga.

kia per Lietuvių Žmogaus .tei
sių komisiją, pirmininkaujamą 
dr. D. Krivicko,, ir taip pat vei
kia per kitas institucijas, AL- 
Tą, Baltic World Conference 
(Pabaltiečių Stanalką) ir netie
siogiai per Joint Baltic Ameri
can Committee. Taip pat JAV, 
VLIKo vadovybė yra artimame 
ryšyje su mūsų Diplomatinės 
tarnybos atstovais, dr. Bačkiu, 
konsulais A. Simučiu, J. Dauž- 
vardiene, V. Čekanausku. Pav., 
ruošiant JAV Kongrese H. Cdn. 
R. 147, jos tekstas buvo bend
rai paruoštas VLIKo valdybos 
narių, talkininkaujant dr. Bač- 
kiui ir St. Lozoraičiui, Jr.

Argentinoje nuo š.m. liepos 
mėn. veikia Vyr. Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto Argentinos

3) VLIKas giliai išgyvena 
esantį JAV LB skilimą ir,_ sek
damas buvusio pirmininko dr. 
Valiūno pareiškimą 1978 m. 
Toronte laike PLB seimo, visa
da yra pasiruošęs tarpininkauti 
ir dėti -visas pastangas esan
tiems skirtumams išlyginti.

VLIKas yra paskelbęs Lietu
vių Chartą ir yra įpareigotas ir 
moraliai atsakingas, kad tos 
Chąrtds vykdymas būtų jos pa
skelbimo dvasios ribose; mes 
dėsime , visas pastangas, kad vi
si tarporganizaęinįai neaišku
mai, kiek tai liečia VLIKą ir 
kiek tai liečia kitas organizaci
jas, būtų pašalinti. Apie tarp- 
organizacinius santykius pla-

7) Tarptautinės organizaci
jos (privačios).

8) Ypatingų atsitikimų 
atvejai.

1) šiais metais Strasburge v< 
susirinko’ Europos Tautų Parla
mentas ir jo sekcija “Assembly 
of Captive Nations” (ACEN). 
Seniau šioje institucijoje’Lietu
vos interesai buvo atstovaujami 
buv. VLIKo pirmininko a. a. 
Vaclovo Sidzikausko. Su jo mir
timi tas atstovavimas. yra nu
trūkęs. Šiuo metu valdyba darei 
pastangas lietuvių atstovavimą 
šioje institucijoje vėl atgaivinti.

2) Europos Saugumo ir ko
operacijos konferencija, taip 
vad. Helsinkio finalinis -aktas, 
atnešė daug natfjų, prieš tai ne
turėtų galimybių iškelti Lietu
vos pavergimo klausimą1 tarp
tautinėse konferencijose. r Jau 
Belgrade 1977 metais lapKjičio 
25. dieną, pirmoje pohelsiųkinė- 
je konferencijoje, JAV - iškėlė:

kad SLA būtų traukus teisman kitas lietuvių organiza- SLA turi ilgų metų patirtį. Gyvenimas šią organi- 
cijas. Praeitais metais išleido didžiausią knygą, kurioje zaciją pamokė, ką ir kaip ji turi daryti ir ko vengti. Ji
gana tiksliai buvo aprašyta visa SLA 90 metų istorija, žino, kad pinigas yra svarbus veiksnys kiekviename di- 
Knygoje aprašyti visi SLA gyvnimo svarbesni įvykiai, desniame darbe. SLA tęsia vajų, kad galėtų prisidėti 
bet nieko joje nėra apie valkiojimą lietuvių po teismus, nauji žmonės tęsti kultūringą Lietuvos laisvės kelią.
Jeigu reikia eiti į teismą, tai turi savo garbės teismą, bet: Verta pasinaudoti šia proga ir stoti į darbą, naudingais
netraukia valstybės teisman. Netraukia, nes nėra rei-’ darbais pasižymėjusią lietuvišką organizaciją. SLA va- 
kalo. Savo narių tarpe kylančius nesusipratimus išspren- dovybė nešvaisto turimų pinigų, nesumažina narių tu-

atstcSy-bė, vadovaujama A. Mi- į čiau kalbės VLIKo vicepirmi- 
čiudo, L. Sruogos ir kitų.

Anglijoje VLIKo atstovas yra
Z. Juras, Prancūzijoje p. Venc- darbiavimas 
kai ir 1.1, ir 1.1.

Lietuvos žmogaus teisių ko- svarbesni politinės
misijos pirmininkas p. Krivi c-sprendimai yra bendrai aptaria-

ninkas p. Grinius.
4) Kaip jau minėjau, bendrą

su Diplomatine 
tarnyba vyksta artimai. ’ Visi 

veiklos

Lietuvos okupacijos nelegalumą 
ir nepripažinimą. 1980 nartais 
Madride įvyksta antroji E.S. i 
K.K., kurioje bus nagrinėjama 
ar Helsinkyje pasirašyt1 p rtei- 
pai yra visų signatar - ?.'o' 
mi. Pasiruošimas Madrido kon
ferencijai yra vienas iš svar
biausių VLIKo uždavinių šiuo 
metu, šis darbas buvo pradėtas 
kovo mėn. 23 d. pasitarime su i

reto turto, bet kviečia lietuvius stoti į bendrą dar
bą įsirašyti į didelę organizaciją, daryti kultūrinį
ir visuomeninį darbą. Verta pasinaudoti proga ir su- JAV Užsienio departamento ai 
sipažinti su seniausia lietuvių organizacija ir įsitraukti stovais.
į jos darbą. (Bus daugiau) *

ALGIRDAS GUSTAITIS

LIETUVOS SIENŲ REIKALAI
(Tęsinys)

> Lietuvių tautos istoriniais, teritoriniais rei
kalais pradėjau domėtis besimokydamas Ne
priklausomoje Lietuvoje. Buvau surinkęs nema
ža duomenų. Deja, viskas liko Tėvynėje iš jos pa
sitraukus 1944 metais. Atsidūręs Vokietijoje ir 
vėliau JAV-se ėmiausi iš naujo ieškoti reikalin
gų faktų. Vien Amerikoje besidarbuodamas prie 
Lietuvos žemėlapio ir studijų prie jo praleidau 
apie 20 metų. Tais reikalais spaudoje paskelbiau 
rašinių. Kalbėjau, diskutavau keičiausi laiškais 
su lietuvių mokslininkais ir kitais.

Metų bėgiuose gana daug lietuvių pageida
vo į Lietuvos žemėlapį įtraukti plotus, kurie mū
sų tautai priklausė tolimoje praeityje.

Aš tebesu nuomonės, kad Į būsimas Nepri
klausomos Lietuvos valstybės ribas reikia žiūrė
ti be kraštutinių šuoliavimų. Dabartinius reika
lavimus neturėtume remti viduramžiais buvu
siais plotais. Argumentuojant privalu dėstyti šal 
tai, ramiai, paremiant etanografiniais, kultūri
niais, netolimais istoriniais bei esamais ir būsi
mais ekonominiais pagrindais.Nereikia siekti sve
timo, nevalia atsisakyti savo.

Ne visi lietuviai yra pilnai įsisąmoninę savo 
tautos teritoriją Baltijos pakraštyje. Reikiamam 

sprendimui atėjus Lietuva pati viena, be kai ku
rių svetimų valstybių užtarimo ir pagalbos poli
tine, tarptautine, o gal net karine prasme, sau 
teisėtai priklausančios teritortjos gali neatgauti. 
Lietuvių tautai teisingos vietos Europos žemė
lapyje reikia siekti vieningai, visų bendromis 
pastangomis. Po Pirmo pasaulinio karo, atsta
tant Nepriklausomą Lietuvą, dideli lietuvių tau
tai turintieji priklausyti plotai buvo pasisavinti 
ar pasilaikyti kai kurių mūsų kaimynų. Po Ant
rojo pasaulinio karo lietuvių tauta liko dar la
biau nuskriausta.

LIETUVIŲ TAUTA SIEKIA TEISINGOS 
TERITORIJOS

Kiekvienas žmogus, kiekviena šeima ar vi
suomeninė grupė ieško verto pripažinimo. Teisy
bės nesiekianti tauta apsitraukia svetimųjų pas
kleistomis melo skraistėmis, į kurias įsupta, ii- 
garniui, pradeda nustoti savito pavidalo. Taip 
pradedamas tautos naikinimas. Dažnais atvejais 
to siekia kaimyninės valstybės. Jei lietuvių tau
ta nenori būti sunaikinta, ji privalo, visomis jė
gomis, kovoti už savo teises ir žemes.

Ypač XX amžiuje mūsų kaimynai paskelbė 
labai daug knygų, raštų, žemėlapių klaidingai ar 
net melagingai pristatant mūsų tautos istorinius 
bei teritorinius klausimus. Tokias žinias, net pa
skelbtas universitetų ar mokslinių akademijų 
vardu, reikia priimti kritiškai. Gaila, nemažai 

, lietuvių yra suklaidinti mūsų tautos priešų sklei
džiama propaganda.
KOKIOS LIETUVOS REIKALAVO EUROPOS 

IR AMERIKOS LIETUVIAI?
XX amžiaus pradžioje lietuviai savo konfe

rencijose reikalavo dalies tų žemių, kuriose lie
tuviai gyveno XIII amžiuje.

Prof. Kazys Pakštas 1950 metais “Aidų” žur 
nalo Nr. 1, straipsnyje “Keletas samprotavimų 
apie Lietuvos ribas” rašo, kad Amerikos lietuvių 
seimas Chicagoj 1914 m. rugsėjo mėn., kuriame 
dalyvavo ir pora lietuvių atstovų iš Europos, 
Lietuvai reikalavo šiaurinės Prūsijos dalies su 
Karaliaučiumi (Tvankstė). Taip pat Kauno, Vil
niaus, Suvalkų, Gardino gubernijas, kurios buvo 
caristinės Rusijos okupacijoje. Taip pat Nau
garduko apskritį iš Minsko gubernijos. Tokias 
ribas rodo ir Lietuvos Misijos Amerikoje memo
randumas ir žemėlapis, įteiktas JAV-ių Valsty
bės sekretoriui B. Colby 1920 metų balandžio 3 
dieną. Pagal tą oficialinės Lietuvos misijos že
mėlapį rytinė Lietuvos riba eina nuo Drujos prie 
Dauguvos pro Kazėnus, Pastovį, Baranovičius 
Vyganaščios ežerą, Pružanus, siekia Lietuvos 
Brastos, eina Bugo upe žemiau Drogičino, kurs 
buvo senųjų jotvingių sostine Pietuose norėta 
pasiekti Mindaugo karalystės ribas ir apimti 
jotvingių žemę. .

1917 metų lapkričio 16-19 dienomis Vorone

že (Rusijoje) įvykusiame lietuvių manifeste nu
tarta nesiekti istorinių Didžiosios Lietuvos Ku
nigaikštijos žemių, bet pasitenkinti sudarymu 
etnografinės Lietuvos.

Berne, Šveicarijoje 1917 metų lapkričio 2-10 
dienomis lietuvių konferencijoje dalyvavo Vil
niaus atstovai, Rusijos lietuvių atstovai, Ameri
kos lietuvių atstovai. Į etnografinės Lietuvos plo
tą reikalavo įjungti Balstogės apskritį, taip pat 
Slokolkos, Volkovisko apskritis, Naugarduko, 
Ilukšto apskritis. Motyvavo, kad tų žemių gyven
tojai priklauso lietuvių tautai savo tikyba, būdu, 
papročiais, rasės privalumais; jie gyvena terito
rijoje, kuri nuo XIII a. priklausė Lietuvai, todėl 
net rusai į juog žiūri kaip į integralinę lietuvių 
tautos dalį..

Čia duodu tik mažą dalį tuo reikliu lietuvių 
nutarimų įvairiose konferencijose.

Betgi Nepriklausomos Lietuvos vyriausybė 
1919 metų gegužės 2 d. Taikos konferencijai įtei
kė reikalavimą prie Lietuvos prijungti tiktai dl- 
lį Prūsijos pagal vokiečių mokslininko Adalbert 
Bezzenberger pasiūlymą, suKlaipėdoe kraštu, 
Ragaine, Pakalne, Labguva, Tilže, Pilkalniu, Vė
luva, Įsručiu, Gumbine, Darkiemiu, Galdape ir 
kitomis vietovėmis, esančiomis netoliese Lietu
vos. ; f- • ■

L .-i (Bus daugiau)*
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

F NUODĖMIŲ ATLEIDIMAS

Apie nuodėmių atleidimą yra įvairių nuomonių. Todėl klau
simas, kas gali atleisti nuodėmes? Žiūrėkime ką apie tai sako šven
tasis Raitas. Parašyta, kad nuodėmių atleįdėjas yra Dievas, mūsų 
dangiškasis Tėvas. Psalme 103:2,3 skaitome: “Garbink Viešpatį, 
kuris atleidžia visą tavo nusidėjimą”. Psalme 130:3,4: 
Viešpatie, palaikysi nuodėmes, kas išsilaikys? Juk pas tave yra 
atleidimas, kad tavęs bijotų”. Maldoje mes prašome: “Atleisk 
mums mūsų kaltes, kaip mes atleidžiame savo kaltininkams” 
(Mato 6:12). “Jei išpažįstame (tam, prieš ką nusidėjome) savo 
nuodėmes, Jis (Dievas) yra ištikimas ir teisingas, kad mums at
leistų mūsų nuodėmes ir apvalytų nuo kiekvienos neteisybės” 
(Į Jono 1:9). šv. Raštas aiškiai sako, kad nuodėmes turime iš
pažinti tam, prieš ką mes nusidėjom, ir prašyti, kad atleistų mums 
mūsų nusidėjimą. Jei nusidėjome prieš Dievą, tai Dievui išpa
žinkime, jei prieš brolį, tai broliui.

SV. RASTO TYRINSTOJAI
J. Kurikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

“Jei tu,

Stepono Kairio atsiminimai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

(Tęsinys)

Ekvatoriaus šalių istorija kraš-1 pasaulį, skaudžiai sužadindama

DK. K. G. BATUKAS 
AKŪtERlJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

4449 So. Poloakl Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu.

J«i neatsuiepu, skambinti 374-6004

Mirė arkivysk.
Fulton J. Sheen

DR. PAUL V. DARGIS 
, I GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Wa**cN*st*r Community klinikos 
Medicinos d i rektoriuj

$. Manhoim Rd„ Wastch*at*r, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienom ta ii

. TeL; 542-2727 arba 562-2723

TEL — BE 3-5893

DR. A. B. 6LEVEGKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC1ALYBŠ AKIŲ LIGOS 

3Y0? Woot 103rd Stiwt 
Valaądot pagal susitarim*.

tutinai skirtinga nuo Europos. 
Bet ir Europoje ne tik jos seno
vėje, bet ir vėlesniais laikais di
delis skirtumas tarp įvairių jos 
kraštų. Religinio fanatizmo pa
daras — viduramžių inkvizici
ja — galėjo su visu kruvinu ais
tringumu pražysti tik skurdo ir 
nepaliaunamų karų varginamo
je Ispanijoje. Harmoningą, gro
žį pamėgusią, darnią dievų šei
mą galėjo Olimpe apgyvendinti 
tik graikų giminės. Istorinių,ty
rinėjimų išdavoje Buckle nus
toto jam abejojimą nekeliantį 
dėsnį: ne religija formuoja mo
ralinį žmonių kodeksą, bet pats 
žmogus, protu pažindamas ir 

'nugalėdamas gamtą, tirdamas

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

. KALBA LIETUVIŠKAI 
2613 W. 71 St. TaL 737-5149

Tikrina akia. Pritaiko akiniu* ir 
“contact lenses”

VaL asai ištarimą Uždaryta tree

INKSTŲ, PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2556 WEST Urd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet.

Ofiso taiaf.: 776 ’'830 , 
Razidonci|o« talef.: 443-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

prtktfka* MOTIEŲ Hfce.
Oflsaa 2452 WEST SYhi FlfcMT

OFISO VAL.: pirm- anttad., trečia* 
Ir pankk 2-4 ir S-S v*L eutadir 
oiaie 2-4 vai. popiet ir Hta laiku

ivunijos mūsų planetoje vysty
mosi dėsniais, iš kurių veikimo 
nebuvo, atrodo, išimtas ir žmo
gus. Viskas virto augštyn kojo
mis. Kaip dabar yra su mūsų 
pasaulio atsiradimu, kurį taip 
vaizdžiai nupasakoja ‘šventoji 
Istorija’? Kaip jis iš tiesų kūrė
si? Laplaso mintį pasekant, di
dingas visatos vaizdas, kurio 
visumoje mūsų žemelė, iki tol 
buvusi ir man viso ko centras, 
degradavosi į vos įžiūrimą pla-į 
netėlę, kuri tik dėl to' būva gy
va ir gyvių pilna, kad jai švietė 
ir ją šildė saulutė. O kas gali bū-' 
ti tose kitose planetose? Ar ir, 
ten gali būti gyvų padarų, pana
šių į mus žmones? Ir jeigu taip 
būtų, kaip gį čia yra su žmo
gaus kūrimu, su jo centrine 
soje visatoje padėtim?

(Bus daugiau)

EUDEIKISgalvojimą. Buckle pataikė kaip 
atomine bomba į mano primi
tyvios, bet šviesios ir pusiau- 
svyrios pasaulėžiūros rūmus, | 
kuriems pamatus dėjo vaiko iš 
tėvų pasisavintas nuoširdus ti
kėjimas ir kuriuos manyje iš
baigė iki aiškių man kontūrų 
katalikų tikyba per bažnyjią ir 
mokyklą. Turiu pasakyti, kad 
pats to smūgio nei Palangoje, 
nei Šiauliudsė nejieškojau. čia 
nekuo buvo dėta ir dr. J. Šal
kauskio šeima, labai religingai 
nusiteikusi. Smūgis mane iš.tiko 
visai nelauktas ir dėl to buvo 
juo labiau skaudus.

Ko nepadarė Buckle, pribaigė 
iš eilės skaityti veikalai iš astro
nomijos apie Laplaso teikiamą 
pasaulio kūrimosi teoriją, apie 
geologinį mūsų planetos forma
vimąsi, pagaliau Pisarevtf dės
tyme gavau susipažinti su gy-

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Šių metų gruodžio 9 d., sulau
kęs 84-rių metų amžiaus, mirė 
didysis amerikietis Katalikų 
Bažnyčios apaštalas arkivysk. 
Fulton J. Sheen.

Fulton J. Sheen gimė 1896 m. 
gegužės 8 d. nežymioje vietovė
je El Paso, III., ūkininko šeimo
je. Kunigu buvo ' įšventintas 
1919 m., Teorijoje, III. Studija
vo Vašingtone, Liuvene (Belgi- 
goje), Paryžiuje ir Romoje.

Arkiv. Fulton J. Sheen apaš- žmonių bendruc'menės gyveni- 
talavimui naudojo pačias mo- m0 eigą, kuri ir tobulina žmo- 
demiausias priemones: virš 30/ 
metų kalbėjo per radiją ir turė
jo programas televizijoje. Jo 
platus išsilavinimas, pažinimas 
žmogaus psichologijos ir gabu
mas išreikšti giliausias mintis 
visiems suprantama kalba, ža
vėjo klausytojus, kaip katali
kus, taip ir nekatalikus, net vi
sai netikinčiuosius. Jo kalbas 
transliavo apie 400 radijo sto
čių, o savaitinių televizijos pro
gramų žiūrovų skaičius siekė 
30 milijonų, žmones traukė ne 
vien jo gabumai bei gera iškal
ba, bet ir pati jo asmenybė. Re
tai kas taip mokėjo parodyti 
meilę žmogui ir tuo pačiu lai
ku pasmerkti jo klaidas. Nei jo 
raštuose, nei kalbose toleranci
ja niekad neišvirto pataikavi
mu, ar principų išdavimu. Bū
damas labai griežtas ir be kom
promisų komunizmo atžvilgiu, 
visgi atvedė į Kat. Bažnyčią to
kius komunistus, kaip “Daily 
Worker’’ redaktorių Louis F.

j Budenz ir komunistų šnipę Eli
zabeth T. Bentley.

Arkiv. Fulton J. Sheen 
straipsnius spausdino 80 su vir
šum laikraščių, o jo knygų, ku
rių yra parašęs apie 60, laidų 
skaičius nebesusekamas.

Į lietuvių kalbą, jei neklystu, 
yra išversta ir 1952 m. išleista 
tik viena knyga — “Sūnus Pa
laidūnas”, kurios mintys ir 
šiandien tebėra aktualios.

Lankydamas Ameriką pop. 
Jonas Paulius II nuoširdžiai ap
kabino didi Kat. Bažnvčios sū
nų. Tai buvo paskutinis atsis
veikinimas...

Su arkiv. Fulion J. Sheen pa
saulis nustojo didžios asmeny
bės. D- T.

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

Telefonas 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

VI-

1

nes įpareigojančius moralės nuo
status. ,

Nebeatsimenu, kiek mane pa
veikė Buckle dėstoma Ispanijos,, 
Prancūzijos, Škotijos ir Angli
jos civilizacijos istorija. Sodrus 
jos pavaizdavimas tiekė vis dau
giau medžiagos pagrindiniams, 
jo veikalo' pradžioje pareikš
tiems pradams paaiškinti, ir ne
pajėgiu jiems prieštarauti, 
ne labiausiai paveikė tai, 
tiek gamtos, tiek žmonijos 
venimą lemia tam tikri, 
žmogaus protui prieinami 
žinti dėsniai, yra žmogaus 
veikiami ir kad jų nekeičia 
pastoviai, nei sporadiškų įsiki
šimu jokia antgamtinė jėga. Kas 
tuos dėsnius tobulai nustatė, 
Buckle, atrodo, buvo taip pat 
aišku: nepasiekiamai tobula 
Dievybė, Augščiausias Protas.

Neatsimenu nė vienos vėliau 
skaitytos knygos, kuri būtų taip 
žiauriai ir kartu taip nenugali
mai įsilaužus! į mano religinį

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK' SKAITYTI

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

PETKUS
■ TĖVAS ffi SŪNUS. • • • ;

MARQUETTE FUNERAL HOME

Ma- 
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bet 
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pa- 
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LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

%

LAilMJNGŲ BEI SĖKMINGŲ
■ 1980 METŲ

linkime meškeriotojams - medžiotojams
■ visiems lietuviams

.-r ■ • ’k ‘

CHICAGOS LIETUVIŲ MEŠKERIOTOJŲ 
' MEDŽIOTOJŲ KLUBO VALDYBA
i IR NARIAI
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AMSULAHSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Chicago*

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. , TeL: YArds 7-3401

2533 W. 71 st Street , {i i
1410 So. 50th Ave^ Čicero

Telet. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

F

TeL YArds 7-1911KNOFM HEART

St. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

West ttrd 5L CSUatc. WL 6062* 
Telef.* FReapett'S-SSM

p ŠILEIKIS, O. P.
(Mtt’HOPfiJABht’ROTKZISTAi 

k ApttMU - PraUaai. Ited. ban- 
■ dažai. Speciali pafalbe fco|em» 
V ■ Arch Supports) Ir t t

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

TEMA KAINA

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 
■ ■ takų chirurgija.

BUTKUS - VASAUIS
Tel: DLympic 2-1063

‘ - j*

Pr^ram*t vWAfa

Kasdien nuo pirmadieni# tkl 
penktadienio 9 vaL rak.

Vbo* laidas U W0PA HoUm. 
banca 1400 AM.

St Petersburg. Fla., 1:30 vaL SU) 
ii WTIS stotiem 1110—AM banga-

Lietuyiy kalbe: kasdien nu* pir
madieni* iki penktadienio 4:00 
4:30 vai. vak. Bedtadienuū ri 
sekmadieniais AUo 8:30 iki 9'20

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Pafos Hilla, ŪL 974-4410

2646 Vy. 71at Stre*< 
CkkarB, IDhraia 60629 

Ttief- 778-5374
i iii

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138-1139

M*»4i«w-cweAt»KTl£*-K5į4y:T'ėceniber:i6,-l?Tą j

Vodaja /Aldona Davkut 
T*l*4ų MlmUck 4-MU 

71M/5*. MA^LIWOfcO AYE.
Chicago, ju.r v

■ i .i i 'i i

VADOVYBE
Prašome aplankyti mūsų kapines, pamatyti puikius paminklus ir pasirinkti vietą savam 

sklypui. Kapinių pareigūnai suteiks jums pageidaujamų informacijų. TeL GLobe 8-0638.
Litruanian National Cemetery', 8201 South Kean Avenue, Justice, Illinois 60458.

moving
A pd ravėta* perkravetyma* 

U Ivairly atatvmv.
ANTANAS VILIMAS

TM. tH-ltn arba

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ! 
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

f s h

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

3354 So. HALSTED STREET

RADIJO IIIMO5 VALANDOS

£ Lietuvos Aidai’
_KAZt BRAZD2JONYTS



APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
... UlUIHMMi 5iūlt Iltini uuilt 

MUMliUlU *tlJlHll|IU' uuu; UMH UlMiltD III. »

(617) 282-9872. Dėkui už para
mą lietuviška spaudai.

— Irena SEKMOKIENĖ iš 
Marquette Parko, artėjančių!
Kalėdų švenčių proga, sveikina Į
visus savo artimuosius, drau-Į 
gus bei pažįstamus ir linki lai-; 
mingų Naujų Metų. Vietoje; 
sveikinimo kortelių skiria au-

. ką Naujienoms.

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
s Prieš kuri laiką kai kurio

se maisto krautuvėse pasirodė 
naujas produktas: kalakutienos 
kumpis — turkey ham. Tai ka
lakutiena su kaulais ar be kau
lų, specialiai paruošta ir dirb
tinėmis priemonėmis įgavusi 
kumpio skonį. Tačiau produkto 
pavadinimu nepatenkintas Ame
rikos Mėsos Institutas — AMI, 
nes tai yra vartotojų apgavimas 
ir žada skųstis teismui. Be to, 
prieš keletą metų rinkoje pasi
rodė kalakutienos bologna ir 
salami stiliaus bei skonio deš
ros. Vartotojai noriai perka ka
lakutienos produktus, nes 
yra pigesni.

• Lietuvoje sakydavo: 
didesni karvės ragai, tuo
žiau ji duoda pieno. Tikrumo
je senų senovėje karvės buvo 
nepieningos. Didesnei šeimai 
reikėdavo laikyti net 10 karvių. 
Šiandieninė gerai maitinama

jie

juo 
ma

i pieninga karvutė duoda per die
ną 21 kvortas, kurio užtenka 32. 
vaikams. Jei žmogui per dieną! 
reikia 1 svarų maisto, tai kar
vė suėda 20 kartų daugiai. Bent 
pusė maisto eina kūno funkcijų 
palaikymui, o pusė — pieno ga
mybai. Iš maisto pagaminamas 
pienas per dvi dienas. Melžiant 
rankomis per valandą pamelžia-' 
mos 6-12 karvių, mašinomis - 
per 5 minutes viena karvė.

® Turinčioms problemų su 
didėjančiu svoriu, patartina pa
sigaminti šį daržovėms pavilgą 
ar šaltą padažą, žinomą dres
sing vardu. Kanutė arba puodu
kas pomidorų sunkos, du šauk
šteliai citrinos sunkos, du šauk
šteliai smulkiai kapotų svogūnų 
ir truputis maltų pipirų supilti 
į stiklini indą, gerai išmaišyti 
ir padėti į šaldytuvų vėles
niems naudojimams.

• Užšaldyti kiaušiniai šaldy-

— Antanas Vaičekauskas,! 
Lietuvos kariuomenės kūrėjas-' 

i savanoris, neseniai atsikėlęs iš- 
i East St. Louis į Čikagos Mar-į 
įųuette Parką, tarp kita taip ra
išo: “Sveikinu visą Naujienų 
•štabą su ateinančiom šventėm. 
; Linkiu linksmų Kalėdų ir daug 
laimės sekančiais metais. Taip! 
pat sveikinu

; bendradarbius
linkėdamas geriausios sėkmės. 
Siunčiu $40 už ateinančių me
tų prenumeratą. Mažą likutį 
skiriu Naujienų paramai. Gaila, 
kad daugiau nesu pajėgus 
aukoti’’. Dėkui labai.

visus Naujienų j 
ir skaitytojus,

ledaunėje išsilaiko nepra-j$25 auka. Dėkui. Taip 
kokybės iki vienerią me-

tuvo
radę 
tų. Reikia juos sumušti, supilti platinimo vajaus proga, užsisa

kiusiam Naujienas 4 mėn. tin- 
kamesniam susipažinimui.

— Dėkui Aldonai ir Vincui 
Kačinskams už ankstybą prenu- 
nieratc's pratęsima ir už įteik
tą $30 auką. Taip pat dėkui už

atitinkamais kiekiais į plastikos 
maišelius ir sandariai užrišus 

■ laikyti šaldytuvo ledaunėje. Iš
imant iš kevalo, galima atskir
ti baltymą nuo trynio.

• Maisto ir maistingumo' spe-

LINKI SAVO KLIENTAMS IR DRAUGAMS

STASE ir JUOZAS BACEVIČIAI

BELL REALTY

Linksmų Šventų Kalėdų švenčių 
ir laimingų Naujųjų Metų

6529 S. Kedzie Ave., Chicago, III. 60629 
•Tel. 778-2233

dė-pat 
kui tos apylinkės tautieičiui

pa-

cialistė dr. Nadine Tope apskai- nuolatinę parama ir pagalbą, 
čiavo, kad amerikiečiai išmeta' - ■-
sugedusio maisto už apie $17 
bilijonų per metus. Didelė da-

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Tel. Virginia 7-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
— Balys Budraitis, Real 

ta te brokeris, perkėlė savo 
kilnojamo turto pirktimo-par- 
davimo, apdraudų ir butų nuo
mavimo patarnavimų Įstaigą 
naujas erdvesnes patalpas, 6600 
So. Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629. Telefonas lieka tas pat: 
767-0600.

Es
ti e- LIETUVIŠKAS RESTORANAS su

ir visais moderniais Įrengi- j zi PorVn oantro T.pnd- 
pirkimo sąlygos, labai geras biz- 
reta proga.

namu _
mais Maręjuette Parko centre. Leng 
vos 
nis,
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aęĮtis išpardavimais. Jo nuperka- 
Į karna daugiau, negu galima lai- 

Igiku sunaudoti. Daug maisto su- 
1 genda dėl blogo laikymo ir dėl 
nenormuoto- virimo ar kepimo.

• vyrai nenorės tikėti, kad 
mažos mergaitės daug greičiau 
išmoksta susivarstyti savo ba

nditėlius, negu maži berniukai.

į • Geriausiai bulves laikyti 
§Sine aukštesnėje, kaip 50 lapsnių

Į temperatūroj e. A u k s t e s n ėj e 
t&T temperatūroje bulvės išsilaiko 

tik iki 2 savaičių, šiltoje tempe- 
sg ratūroje jos pradeda pūti ar 
sg j leisti diegus.

• Imbiras buvo brangus prie- 
skonis Europoje. Viduramžiais

ffg-už jo svarą reikėjo atiduoti su
žvangusią avelę.
Este'

• Iawa valstijos ūkininkai iš- 
| augina vieną penktadalį visų

R Amerikoje auginamų kiaulių.
M. MiškinytėR

R “R
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Linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų visiems geros valios 

lietuviams linki
lt

it

■w-
* T

Lietuvių MOTERŲ PILIEČIŲ LYGA
VALDYBA ir NARĖS

g — Birutė ir Klaudijus Pum- 
g pūčiai iš Brighton Parko pa- 
# sveikino Naujienų darbuotojus, 
g j bendradarbius ir bičiulius su ar- 
fi tėjančiomis Kalėdomis ir ta 
R R 
R R R I 

R R 
R

proga parėmė Naujienų leidimą

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą.* 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559ŠIMAITIS REALTY

— Gaudentas Mališauskas iš 
Marquette Parko, sveikindamas 
Kalėdų proga, įteikė $20 auką. 
Dėkui už ją ir už nuolatinę pa
rama.

— Juozas Račius iš Los An
geles atsiuntė tokį laišką: “Svei
kinu su artėjančiomis šventė
mis. Siunčiu adresą būsimo 
Naujienų skaitytojo, kuris ma
nęs prašė, kad jam užsakyčiau 
“dėl pirmos pažinties”. Aš ma
nau, kad tas Suvalkijos lygumų 
ir Šešupės pakrančių sūnus pa
liks Naujienų skaitytojų. Dė
kui už laišką ir už prisidėjimą, 
prie platinimo vajaus.

— Zarasiškių klubas paskyrė 
Naujienų paramai $25 auką ir 
ją įteikė klubo pirmininkas Pe-. 
tras Blekys. Dėkui valdybai ir 
visiems to klubo nariams. Taip 
pat dėkui už nuoširdžią ir ver
tingą pagalbą rengiant Naujie
nų piknikus.

— Ponia Helen MiceUch iš-
Marąuette Parko atsiuntė tokį,n^ aptems saulėj menulis pra- 
sveikinimą: “švenčių proga svei- fvas spindėjimą, žvaigždės kris 
kinu Naujienų leidėjus, bend- dangaus, ir dangaus galybės 
radarbius ir linkių sėkmingai|^us susėstos. Tuomet dangųj( 
tęsti Lietuvos išlaisvinimo dar- ] Pas:r0(b's žmogaus Sūnaus žen- 

įklas, o visos žemės tautos ims 
raudoti ir' pamatys žmogaus 
Sūnų ateinant, dangaus debesy
se su didžia galybe 
Mato 24:29, 30.

Pasiklausykite šių 
šv. Rašte skelbiamų 
čių per “Gerąją Naujieną Lietu 
vąiams” šiandien 9:15 vai. va 
kare, radijo banga 1190 AM pe 
“Lietuvos Aidus.”

Penktadienį gruodžio 21 die 
ną 4:23 vai. p. pietų pel Sophie 
Barčus, išgirsite “Karalių Ka 
kariaus Gimtadienis.”

Parašykite, pareikalaudama 
knygelės “Mirtie, kur tavo ge 
luonis?” Prisiusime doVanai 
Lithuanian Ministries, P.O. Bo: 
321, Oak Lawn, Ill. 60454.* * *

POKALĖDINĖ VAKARIENĖ

— Artėjant Kalėdoms ir Nau
jiems Metams Naujienos priima 
kalėdonius sveikinimus bei skel-i 
bimus iš privačių asmenų, orga-j 
nizacijų ir biznio institucijų. į 
Sveikinimai vietoje kortelių busi 
spausdinami tuojau šiame sky-I 
riuje už atsiųstų auką. Bus iš 
leistas specialus kalėdinis nume- 
ris.

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

sveikinimą: “švenčių proga svei-

bą. Laikraščiui paremti siunčiu 
$10.” Dėkui už laišką ir už nuo
latinę paramą.

— Ponia Sofija Jasaitis svei
kina visus savo draugus ir prie- 
telius su artėjančiom šventėm 
ir ta proga praneša savo naują
jį adresą Bdstono apylinkėje: 
Mrs. Sofija Jasaitis, 643 Adams 
St, Dorchester, MA 02122. Tel.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAUDA NOREIKIEM

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — TeL WA 6-2737

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

Gausus namų pasirinkimai 
pietvakariuose

i 3 U D R A I T I S REALTY
— Horoscopes or Astrological 

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

[vairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
6600 S. Pulaski, Chicago 

TeL 767-0600.

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 69th Street 
Tai. REpublic 7-1941

ANTRASIS JĖZAUS
KRISTAUS ATĖJIMAS

‘Netrukus po tų nelaimių die-

ir šlove.

ypatingu 
pranašys

Lietuvių Koplyčia, kuri išlai 
ko “Gerosios Naujienos Lieti 
viams-’ radijo programą, mak 
niai kviečia mūsų programoj 
klausytojus atvykti gruodži, 
29 d. šeštadienį 6:30 vai. vakari 
į Pokalėdinę Vakarienę ir susi 
pažinti su mumis asmeniška 
Įėjimas — laisva auka. Dė 
smulkesnių informacijų skani 
binkite telefonu: 735-4018.

linki visiems JAV Lietuviu Bendruomenės 
(R) Cicero apylinkės nariams, teisėtam 
darbui pritariantiems ir remiantiems.

JAV LB (R) CICERO APYLINKĖS 
VALDYBA

"••u1
s*

TERROS PREKYBA
Prieš Kalėdas nuo pirmadienio iki penktadienio atdara kas
dien nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak. šeštadienį nuo 10 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. Sekmadienį — nuo 11 vai. ryto iki 4 vai. popiet. 
Dovaninių prekių — krištolo, porcelano, keramikos dirbinių, 
meniškų figūrų, medžio inkrustacijų tautiniais motyvais, 
gintaro, aukso ir kitų papuošalų pasirinkimas didelis ir įvai. 

rus. Pirksit nepirksit, pasižiūrėti Terroje verta.

3235-37 W. 63 St., Chicago, 111. 60629 
Tel. (312) 434-4660

Skaitytojų Balsai
Gerbiamieji!

Siunčiu Naujienų prenumcrs 
tai už 1980 metus .$30 ir Nau 
l’ienų išlaikymo fondui $20 
ką, iš viso $50.

Naujienos yra remtinos 
to-, kad be jų spauda būtų
džiautą ant “vieno kurpalio’

au

di 
lei

įuozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ii 
Įdomi 250 puslapių knyga su. 
erauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

ikirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitu: 
gyvenantieji prašomi užsisa- 
<yti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gaK dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonsi 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi 
formomis.

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

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

— Naujosios Zelandijos vy
riausybė įspėjo transporto bend
roves apie pavojų skristi į An- 
tarktiką, o už poros mėnesių 
krito- lėktuvas ir nelaimėje žu
vo 257 žmonės.

• Pirmąją Cezario operaciją 
atliko ne gydytojai, bet šveica-J 
rijos ūkininkas 1500 metais. Jis| 
:šgeU'ė’o savo žmeres ir kūdi
kio gyvybę.

Tokioj spaudoj nebūtų vietos 
kritikai bei laisvam žodžiui, kas, 
žinoma, būtų absurdas demo
kratiniame krašte gyvenant.

Be to, Naujienos veda besą
lyginę kovą už okupuoto krašto 
išlaisvinimą ir smerkia kolabo
ravimą su okupantu.

Linkiu dienraščio leidėjams 
bei bendradarbiams tvirtai lai
kytis.

Su pagarba,
K. Karalis
Cleveland, Ohio P,RK,TE jav taupymo bonus
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Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980

.M. ŠIMKUS
Notary Public 

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

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent ~ 
32081/2 W. 95th St r 
Everg. Park, UI. 
60642, - 424-8654

ItttVtAMCf

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 vaL <L 
Ir pagal susitarimą.

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

Chicago, DI. 60629

Helps Shrink 
Swelling Of - 
Hemorrhoidal 
Tissues

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




