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ALTOS VADOVYBĖ VLIKO SEIME
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirmininkas dr. K. Šidlauskas ir 
vicepirmininkai T. Blinstrubas 
ir dr. VI. Šimaitis gruodžio 8-9 
dienomis dalyvavo VLIKo sei
me Baltimorėje, Md. Dr. Kazys 
Šidlauskas pasakė sveikinimo 
kalbą. ų

Ta proga ALTos ir VLIKo va
dovybės aptarė bendros veiklos 
klausimus Lietuvos reikaluose.«

HOT SPRINGS 
ALTOS' VALDYBA

ALTos Hot Springs skyriaus 
susirinkime sekantiems metams 
vienbalsiai perrinkta ta pati val
dyba: pirm. Vincas Rastenis, 
vicepirm. Petras Maldeikis, sek
retorė Eleonora Rastenienė, iždi
ninkas Kostas Plepys.

ALTos veikla Lietuvos labui 
nuoširdžios paramos susilaukia 
S. Smaižienės vedamoje radijo 
valandėlėje.

' ;

VEIKLUS ĮGALIOTINIS
ALTos įgaliotinis Omahoje, 

Nebr., J. Smailys pasiuntė vi
siems Senato^Užsienio reikalų 
komiteto nariams laiškus, pra
šydamas, kad, priėmę Baltijos 
valstybių reikalų rezoliuciją, ją 
greičiau perduotų priimti Sena
to pilnaties posėdžiui. Gavo pa
lankius atsakymus?

...

LIETUVOS ŽYDŲ
' KLAUSIMU

“Tėviškės .Žiburiams-’ ir> ki
tiems; laikraščiams pąrasius pa
lankius. vertinimus ' ALTos iš- 
liesto leidinio “Lithuania’s Jews 
and the Holocaust”, .'ateina daug 
pareikalavimų atsiųsti šią kny
gelę-, į, (įvajrias JAV ię Kanados 
vietas. ■

Leidinys gaunamas ALToje, 
2606’ W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629, kainuoja 1 dol. Šis lei
dinys išsiuntinėtas daugeliui re
dakcijų, bibliotekų, daugeliui 
žydų aukštųjų mokyklų, o taip 
pat pirmininkui komisijos, kuri 
JAV-se vyriausybės sudaryta 
svarstyti bylas kaltinamų daly
vavus naciams naikinant Lietu
vos žydus.

(ALTos Informacija)

— Mula Chomeini sutiko 
leisti Amerikos dvasiškiui lai
kyti mišias ambasadoje laiko
miems amerikiečiams.

Korėjoje nuteistieji 
rašys prašymą

SEOUL, Korėja. — Karo sto
vio tvarkytojas, gen. Lee Hui 
Sung patvirtino karo teismo 
sprendimą. skirianti mirties 
bausmę visiems 7 nuteistiems 
politikams ir konspiratoriams 
nužudyti prezidentą Park C. 
Hee. Buvęs žvalgybos viršinin
kas Kim Jae Kyu turėtų būti 
sušaudytas, o kiti šeši nuteistieji( 
turės būti pakarti. Patvirtinus 
teismo sprendimą, jie dabar ga
lės prašyti prezidentą, kad pa
naikintų jiems mirties bausmę 
ir leistų gyventi. .

Suimta dar nauja kariuome
nės vadų grupė, kuri nenorėjo 
klausyti vyriausybės įsakymo ir 
susirėmimo metu nužudė tris 
karius. Jie šiomis dienomis turės 
aiškintis karo teisme.

Nesumažėjo ginklavi
mosi varžybos

WASHINGTON (UPI).—For
eign Policy žurnale rašoma, kad 
dešimtmečio derybos su Sovietų 
Sąjunga nesumažino ginklavi
mosi, varžybų. Tai rodo šie duo
menys:

• SALT I sutartis niekuomet 
nebuvo. JAV Senato patvirtinta. 
SALT II sutartis laikoma nepil- 
na. vienašališka, teikianti privi
legijų Sovietų Sąjungai.

• Atominių-Giiųklų Neplitimo 
sutartis, priimta 1970 m., nebuvo 
įgyvendinta. Per tą laiką ato
minius ginklus įsigijo Izraelis, 
Egiptas, Pakistanas, Pietų Afri
ka, Brazilija ir Argentina.

• Pasikalbėjimai apie sutartį, 
neparduoti ginklų svetimiems 
kraštams yra be jokių pasekmių. 
Taip pat iki šiol nesusitarta su 
Sovietų Sąjunga dėl karo jėgų 
sumažinimo centrinėje Euro
poje.

— Kino ir televizijos artistė 
Joan Blondell mirė Kalėdų ry
tą Santa Monikos ligoninėje, su
laukusi 73 metų. Ji buvo žmona 
filmų fotografo George Barnes, 
artisto .Jimmy Cagney, akto
riaus ir dainininko Dick Powell 
ir filmų magnato Mike Todd.

Kariai tikrina audros metu apardytus karo medžiagos sandėlius.

KALĖDOS TERORISTŲ UŽIMTOJE 
AMERIKOS AMBASADOJE TEHERANE

TRYS DVASININKAI MATĖSI TIK SU 43 ĮKAITAIS. 
NEAIŠKU, KUR YRA DAR SEPTYNI ĮKAITAI.

PULKININKAS CHADAFI
GREITAI SUPYKSTA

- BET JIS NUSIKALSTA PAGRINDU
' T <■ į

NIEMS ISLAMO PRINCIPAMS
EGIPTO PREZIDENTAS NURODĖ CHOMEINIO NUSIKAL

TIMUS ŽMOGAUS TEISĖMS IR ŽMOGAUS GARBEI

KAIRAS, Egiptas. — Irano patirti, ar Sovietų Sąjunga pri- 
'tars- JA V .priemonėms -Saugumo 
taryboje. Užsienio reikalų mi- 
nisteris atsisakė pasakyti amba
sadoriui Wilson, kaip šiuo atve- 
ju S; Sąjunga elgsis.

Sovietu užsienio reikalu mi-
v 4, |

nisteris nemano, kad JAV mais
to boikotu privers Iraną išleisti

Dievą,' bet jis nusikalsta pagrin- 
diniems Islamo principams, lau
žo pagrindines žmogaus teises ir 
žmogaus garbę, — pareiškė pre
zidentas Anwar Sadatas.

Antradienį Egipto prezidentas 
minėjo savo 61 metų sukaktį ir
ta proga buvo sukvietęs įtakin-- dabar Amerikos ambasadoje lai-, 
gesnius žurnalistus Egipto ir už- komus įkaitus.' Iraniečiai gali 
sienio politikos reikalams aptar- pasigaminti savo maistą ir kurį 
ti ir pakomentuoti. Kada buvo 
paprašytas savo nuomonės apie 
dabartinį Irano valdovą Cho-

laiką maitintis be amerikiečių 
pagalbos. Į

Pataria rūpintis demo
kratiniu Iranu

TEHERANAS, Iranas. - Ira
ne buvo šachais, kurio galia bu
vo neaprėžta. Prieš šachą bandė 
protestuotų reikalauti demokra
tinės santvarkos, bet nieko iš to 
neišėjo. Daųge^šrtramečių buvo 
nepatenkinti.Šacho sauvale.

Dabar mtf
tė'Įranui 
bet pasi’i-'^f 
iki gyvos“ 
niečių neb 
konstitucijį 
i šacho koi

įU><n°ūii prime- 
ąĄ konstituciją,

valdyt’ Lėną 
Dp- -elis ira- 
xt islamišką 

!s ji labai panaši 
uciją.

IraniečiarJJKĮjai norėtų turėti 
demokratinę* konstituciją, bet 
jie aiškiai supranta, kad prie da
bartinių sąlygų jiems to nebus 

■ galima pasiekti.

— Saudi Arabijos karo teis
mas jau nuteisė visą eilę maiš
tininkų, kurie buvo įsistiprinę 
didžiojoje moskėje.

KALENDORĖLIS J

Gruodžio 28: Nekalti Berne
liai, Vyga, Elma, Rimas, Vel- 
butas.

Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:26.
Oras debesuotas,. gili lyti.

Choro vedėjas ir dainininkas 
Vaclovas Verikaitis suorgani
zavo vyrų chorą ir ruošia jį 
koncertams. Dainininkas bu
vo užėjęs į Naujienas ir pa

pasakojo apie vyrų choro 
vędajną- darbą. • .:

meinį, tai jis pareiškė visai ne
lauktos nuomonės.

Reikia neužmiršti, kad prezi
dentas Sadatas taip pat yra Is
lamo išpažintojas, dažnai cituoja 
Koraną, bet jis prisilaiko vals
tybės įsakymų, pripažįsta pa
grindines žmogaus teises ir nesi
vadovauja “Islamo tarybos” 
teismais. Prezidentas Sadatas 
nurodė, kaip mula Chomeini 
laužo pagrindinius Islamo įsta
tymus ir bando sudaryti įspūdį, 
kad jis esąs paties Dievo paskir
tas žiauriomis priemonėmis val
dyti Iraną. Jis laužo pagrindi
nius Islamo dėsnius apie .žmo
niškumą. .

Manoma, kad prezidento Sa- 
dato pareišk’mas turės didelės 
įtakos mulos Chomeini politi
kos atžvilgiu.

Prezidentas Sadatas labai pa
tenkintas Egipto sutartimi su 
Izraeliu, nors pats pripažįsta, 
kad vienur kitur būtų buvę rei
kalingi kai kurie pagerinimai. 
Izraelio valstybės vyrai vykdo 
susitarimo paragrafus.

MASKVA, Rusija. — Ameri
kos ambasadorius Thomas Wil
son antradienio vakare pasima
tė su Sovietų užsienio reikalų 
ministeriu Andrei Gromyka.

Kodėl Teherane nesu
naikintos bylos?

TEHERANAS, Iranas. — At
sakingi pareigūnai nesupranta, 
kodėl Amerikos ambasadoje Te
herane nebuvo sunaikintos jaut
rios informacinės bylos, esan
čios ambasados rūmuose.

Ambasadoje buvo keli ČIA 
agentai, kurie turėjo sunaikinti 
visus tuos dokumentus. Rasta 
viena byla, kurioje ČIA agentas 
saugumo sumetimais naudojo 
pasą kitu vardu. Rasti keli Ira
no politikų laiškai, kuriuose jie 
oasižada bendradarbiauti su 
amerikiečiais. Dabar tie po! li
kai suimti, jiems ruošiami isla
miški teismai.

Laiškai būtų buvę sunaikinti, 
jeigu būtų įsiveržusi policija, 
bet niekas nemanė, kad jauni 
studentai užims visą ambasadą 
ir pagrobs visus dokumentus ir 
ruoš iraniečiams bylas.

Antarktikoįe skęsta 
keleivinis laivas

UGNIES ŽEME, Argentina.-— 
Iš Antarktikos ateina žinios, 
kad švedų mokslininkų ekspedi
cijos laivas “Lindblad” pateko 
ant akmens, nepažymėto jūros 
žemėlapiuose, ir ptadėjo virsti

>- — Senatoriaus Kennedy rinki- 
' miniai strategai daleidžia, kad 
prez. Carterio debatai su guber
natoriumi Brown gali būti nu- 

, kreipti prieš Kennėdžio kandi- 
i datūra i Baltuosius Rūmus. De- 
i batai ruošiami sausio 7 d. Iowa 
| valstijoje ir jie bus transliuo- 
i jami per televiziją.
Į ---------------------------------------

— Nors britų premjerė Mar- 
j garet Thatcher buvo iškilmingai 
i sutikta Baltuosiuose Rūmuose, 
; tačiau prez. Carteris atsisakė 
! su jas diskutuoti ginklų parda- 
' vimo uždraudimą šiaurės Airi

jos policija'. Jis m"’~o. kad uis
• kus’jo- i rinklu pardavimas 
į gali nukreipti Airijos amerikie- 
. čiu balsus nepageidaujama 
, kryptimi.
I
e * ' 1 ■ —- —~

—Vario kainoms iškilus, svars- 
■ tomą išleisti plienines vieno cen- 
! to monetas, tik jų paviršių pa
dengiant variu ar žalvariu.

— Amerikoje yra 280.000 už
sieniečių studentų. Imigracijos 
ir natūralizacijos tarnyba ruo
šia sistemą aiškinti jų legalumą 
ir deportacijos procedūrą, jeigu 
ras nelegaliai gyvenant. •

« I — —- ”■ ■

, -galbą atėjo Čilės laivas, patru-
600 mylių atstumoje į pietus | liuojąs minėtais vandenimis. Či- 

nuo Ugnies žemės, vėjo blaško- j lės vandenų sargybinis paėmė 
mas laivas ten pateko ant ak-! visus ekspedicijos dalyvius. Jū- 
mens ir vanduo pradėjo veržtis Į reiviai nesitiki išgelbėti pakry- 
į mašinų skyrius. Ekspedicijoje pušį laivą, kuris labiau krypsta, 
buvo 85 vyrai, 25 moterys ir 18 Laive liko kapitonas ir dalis

Ambasadorius Wilson papasako
jo prez’dento Carterio nutarimą 
kreiptis į Saugumo tarybą ir 
prašyti skelbti ekonominį ir 
maisto boikotą Iranui, kol nebus 
paleisti Amerikos diplomatai, 
ambasados tarnautojai ir JAV 
piliečiai. Ambasadorius norėjo] narių. įgula. Laimė, kad į pa- J įgulos

į šoną.

TRIPOLI, Libija. — Libijos i 
diktatorius Muamar (Ihadafij 
buvo leidęs palestiniečiams ati-1 
daryti savo centrą Libijoje ir j 
ten leisti palestiniečiams tvar
kyti savo reikalus. Bet praeitą 
savaitę pulk. C.hadaii, bedisku-i 
tuodamas. tolimesnius kovos r ei- i 

Įkalus, pasiūlė palestiniečiams 
pakeisti kovos taktiką. Pasiūly
mas buvo svarstomas ir atmes
tas. Chadafi labai atidžiai iš
klausė palestiniečių argumen
tus, apie projektą jis daugiau 
nesiaiškino. tik pasakė, kad to 
ofiso palestiniečiams jis dau- 

1 giau negalės duoti, nes jam ofi
sas reikalingas kitiems svar
biems dalykams. Chadafi tuojau 
sėdo į lėktuvą ir išskrido namo. 
Tiktai sekančią dieną palestinie
čiai patyrė, kad Chadafi su jais 
nutraukė ryšius ir nenori dau
giau jokių reikalų turėti.

KOMUNISTAI NAUDOJA 
TĄ PAT TAKTIKĄ

CAMP LEJEUNE, North Ca
rolina. — čia teisiama's marinų 
pfc. Robert Garwood, 1965 m. 
paimtas šiaurės Vietnamo ka
reivių j nelaisvę ir joje išbuvęs 
iki 1979 m. kovo mėn., kaltina
mas pabėgimu iš kąteiioųlenės 
ir kolaboravimu su jĮęėšu. Jis 
pareiškė, kad pasirašė prieš ka
rą nukreiptą pareiškįnib, .bijo
damas kankinimų. > '

Buvęs nelaisvėje sgt. Willie 
A. Watkins liudijo, kėd matė 
)fe. Garwood su ginklu, saugo
jantį kitus belaisvius amerikie
čius. bet advokato Foley klau
siamas negalėjo atsakyti, a.r tas 
ginklas buvo tinkamas savo pa
skirčiai. Jis pareiškė, ksd ame
rikiečiai buvo aukos komuninių 
strategijos nustatyti belaisvius 
vienas prieš kita.

šią strategiją rusai dabar sėk
minga; naudoja prieš išeivijos 
lietuvius.

Pakils benzino kainos
Naftą eksportuojančių kraštų 

Į organizacijos (OPEC) atstovai 
baigė savo konferenciją Vene- 
cueloje. nenustatę bendrų dega
lams kainų. Saudi Arabija ir 
kitos penkios OPEC valstybės 
bent iki sausio pabaigos laikysis 
$24 už statinaitę kainoš. Pakėli
mas kainuos amerikiečiams 4 ar 
8 centus daugiau už galoną ben
zino. Venecuela nuo sausio 1 d. 
pardavinės užsieniui po $26 už 
naftos statinaitę. Manoma, kad 
dauguma OPEC kraštų paseks 
jos pavyzdžiu.

Tačiau Alžyras, Libija. Iranas 
ir Nigerija savo naftą (minera
linį aliejų) pardavinėja po $30 
už statinaitę. Jų atstovai siūlė 
pakelti iki $40 už statinaitę.

Irako sutartis su Japonija bai
giasi kovo pabaigoje. Iki to lai
ko Irakas eksportuos naftą po 
$25.96 už statinaitę;

TEHERANAS. Iranas. -- Ka
lėdų pirmą dieną Irano valdžia 
trims Įvairių tikybų Amerikos 
dvasininkams leido aplankyti te
roristų užimtoje Teherano am
basadoje laikomus įkaitus. De
legaciją sudarė vyskupas Tho
mas Gumbleton. kun. William 
Sloane Coffin ir kun. M. Wil
liam Howard Jr. Jie planavo lai
kyti ekumenines pamaldas, bet 
teroristai, tikrumoje Irano val
džia. neleido.

Jie buvo palydėti į ambasa
dos kambarius, kuriuose buvo 
mažomis grupėmis laikomi Įkai
tai. Kambariai buvo kalėdiškai 
dekoruoti, įkaitai ir dvasininkai 
buvo vaišinami pyragaičiais ir 
vaisvandeniais, jų rankos nebu
vo surakintos retežiais. Įkaitai 
buvo sveiki, tik veiduose matėsi 
52 dienu nelaisvės išraiškos. Jie V
teiravosi apie sporto įvykius 
Ameri^'-je.

Tačiau dvasininkai matėsi tik 
su 43 įkaitais — buvusiais JAV 
ambasados tarnautojais, kurių 
Valstybės departamento žinio
mis turėjo būti 50. Kur yra kiti 
7 įkaitai, niekas nepaaiškinb. 
Manoma, kad jie gali būti su
sirgę ir išvežti iš ambasados.

Dvasininkai ir įkaitai nebuvo 
palikti vieni, todėl negalėjo at
virai kalbėti. Jie giedojo kartu 
kalėdines giesmes ir himnus. 
Buvo jaudinančių momentų, pa- 
veikusiųĄ net ginkluotus sargy
binius, kurie gauna įsakymus 
iš valdžios.

Irano televizija filmavo kai 
kuriuos įvykio momentus, ta
čiau 50 minučių paruoštame fil
me žymią dalį užima Irano pro
paganda. imtinai su mulos Cho- 
meT.i pranešimu. Filmas buvo 
oasiūlytas už brangią kainą 
Amerikos televizijos centrams 
rodyti be komentarų, todėl visai 
atsisakyta.

Dvasininkai turėjo dar karfą 
susitikti su įkaitais, bet leidi
mas buvo atšauktas.

— Irane eina nepaprastai 
kruvinos kovos tarp dviejų tiky
binių grupių. Šijitai labai veik
lūs, bet krašte šijitų yra žymiai 
mažiau.

Egipto prezidentas Anwar 
Sadatas labai aštriai kriti
kavo Irano valdovą Chomei

ni. nusižengusį Islamo
‘••y e į įstatymams. - . . _



ay money for
Adelė Dudblienė

and put off
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legija Philadelphijoje savo stu
dijoje tvirtina, kad girtuoklius 
labiausiai paveikia jų pačių pa-

paying 
taxes.

How to put 
retirement

HOME OFFICE:
4192 Archer Avenue. Phone: 847-1140
Garfield Ridge:
6141 Archer Avenue, Phone: 767-5200
47th and Rockwell:
2555 West 47th Street, Phone 523 1083

-

Lombard.
23 North Main Street, Phone: 627-1140
Aurora:
301 West Galena Boulevard, Phone: 892-1140
Boulder Hill:
21 Boulder Hill Pass, Phone. 897-1166

t. acip Tcnr 
r.Ą..ųors j,: 
luc'.iį? | -

DARBAS: Visa 
cijoje, elektriniu

Hickory Hills:
9357 South Roberts Road, Phone: 598-5050
Hickory Hills:
Hill Creek Shopping Center, Phone: 599-1977
Downers Grove:
5ion Forest Avenue, Phone. 963-1140

Gome into one of Standard Federal Savings nine conveniently 
located offices soon and let one of our knowledgeable savings counselors 
arrange a retirement plan structured to your needs. It will pay you to 
get started before the end of the year.

veikslai, filmuoti jiems gedant 
arba esant girtame stovyje.

> M. Miškinytė

Now you can save 15% of your earned 
income or $1500, whichever is less, in a 
tax-deferred savings program called the 
Individual Retirement Account, or IRA. If 
you have a non-working spouse, your 
coritribution can be increased to $1750 per 
year. The entire amount is tax-deductible 
that year and the interest is tax deferred. You 
only pay taxes when you take the money out.

Self-employed individuals can establish a 
tax-sheltered retirement program for themselves 
and qualified employees through our KEOGH 
program. Participants can set aside 15% of their 
earned yearly income or $7500, whichever is less, 
in one lump sum or in smaller amounts throughout 
the year. You do not pay taxes on the money you save 
or on the interest it earns until you retire.

sija, bet geriant daugiau, ji pa
didėja.

— Georgetown universitetas 
ištyrė, kad juoda kava ar švie
žias oras neprablaivina pasigė- 
rusio. Geriausias tam vaistas 
yra miegas.

— Nustatyta, kad vienas ar 
du stikleliai nekenkia 25-34 m. 
vairuotojams. Vyresnio ir jau
nesnio amžiaus asmenėms ir 
toks alkocholio kiekis kenkia.

— Geriant, alkocholis trumpi
na laiko sąvoka, tik pagiriojant 
ji ilgina.

— Jeffersono Medicinos ko-

Fro.-ri fėet, hands, elbows. 
Doctors tmo mat h^rd.'thicK 
Calluses often can be softened 
and removed medically Tn® 
same ingredient doctors f)nri 
so effective is available' in 
DERMAtŠOFTP* Mescal Fz». 
mirta for Hard Caltused'.$?• \

kos, 1 šaukštas 
medaus.

rpž’ū iii Naujienose, jokio
• -T o. :lį§>yd?iiraš .jas 

■ ■’"•"ėl' r. e’if! Pavyzdžiai 
” "o ’o. ka*£ socialistai dėftio- 

v~a-fe'i?ūsi ir’ sėkihih- 
’j"i TtSvc oja\ ■ ' S :

Noudiri^i pdtdrimdLir įdomūs dalyko
e Medical Wdl 

na’as praneša, kad 
per melus sunarni, 
nu us'iirj u

Come under our-wing— x » ’ 
We Care What Happens to You

<• Tcirth
ro DiroTsiF- • -antas 
. o-n.’; v'r ūn-s

,u šve^čiū it Na'ųjųjų 
' O.-i r'tir&v Nauj ertų 

*?.O čeki i" jin kili pa’ašt- 
i’elius prieš visits dikta- 
• iu oac'1-ižius.

žiu. čia' vienas žurnalis- 
" ‘s nei vieno straipsnio 
e sTįįp jryvepįme -nėra pa- 

iNaiiiieros yra. 
kcrr iib stinis la krašlis. 

iyjp-ri'ą ė rodau Skaityti 
As riekė ym: n’ėdisa- 

sr tokiu rė"ą ko ginčytis. 
•, fanatikas.'-

GRAIMAS IŠ PIENO 
MILTELIŲ

PROD.: % puoduko pieno 
miltelių (Instant non-fat dry 
milk), y2 puoduko šalto van
dens, Vi šaukšto citrinos sun- 

(natūralaus)

kcviAi be jok-’o korėr 
t 7 ’-rve-' to< Lietuvos 
■nn’ v 1-dsvę. Kai prieše 
bei a~A‘eriyš. pasiųsti 
T ’vS. jau ’>Feidžifmi 

n.-vMpaš, rhes 
ss'ėtr rankas sudėję.

* * *

ADELĖS DUOBLIENES
SVEIKO MAISTO -

RECEPTAS

' m; z o nd ję tax, s. .

Tik t j. a na-ola p. lie, 
Ga.i būti rara :. . .

iek.<r ncs^stvjotn,
N17K3S , -S. T L O Um ■ .liT! II . 'Xl CS.

O. Jartenė

įjmotgrys ir mergaitės.
• 26 metų Lt. Beverly Kci- 

JtflAyęa pirmojT moteris, paskir
tie JĄV pakrančių apsaugos lai- 

' 7i?t'ape Nevaggen kapitone. Ji 
vadovauja 14 vyrų įgulai.

r Lietuvių vaišingumas pasi- 
Jynii raginimu ne tik valgyti, 
bet ir gerti. Svarbu žinoti alko- 

‘ cjioiiO veikimą ir pasekmes.
= *“— Studijos parodė, kad gir

tas nežinomose aplinkybėse yra 
daug atsargesnis. Nuogas atvi- 

• rūmas pas'ieiškia tik savųjų 
, tarpe.

Harwardo universitetas nus
tatė, kad po dviejų ar trijų sti- 

. kielių sumažėja baimė ir depre-

kas propor- 
plaktuku iš

plakti iki tirštų putų. Iki nau
dojimo laikyti pridengus šal
dytuve. Jėi stokojama tirštumo, 
galima pakartoti plakimą.

Naudojamas sunki enėms, 
greitam sunaudojimui pyragai
čiams bei vaisių mišrainėms ir 
šalt:ems ryžių ir kitų kruopų 
ar mir.iriir.ms patiekalams.-

Retirement plans are usually all 
thought out for you, if you happen to 
work for an employer with a retirement 
plan. If you don’t, what do you do? Until 
recently, not much. Except to save on 
your own and hope for the best. 

t." . . ; .

News zur-' ® Teisingumo depaiTrirėnTff 
merikiečiai žiniomis iš krautuvių per me- 
i 5G bilijo- tus pavagiama už 8 bilijonus 
A r ž Hid f ė , Ztotn-icr*1 Msę“ T5Š"StS nTOT'šTrdaTo 
į admin s- vagystės Kalėdų laikotarpiu ir 

r.:OiTfer brike pokalėiimių išpardavimų,
išrastas prieš. 8U los. .vagystės pakelia prekių

■ dainas 5t7'-, ‘Vagią* daugiausia

Remove hard callus 
skin without : 

cutting, scrapie

*• MMiiiutifi fom
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ČIKAGOS JŪRŲ ŠAULIŲ KŪČIOS
Gen. T. Daukanto jūrų šau- dalyviui ir graudžią ašarą įs- 

lių kuopos veiklos pasireiškimų paudusi. Sekė simbilinio dvasi- 
pynė,1979-siais metais, buvo nio susijungimo su artimaisiais 
baigta šventiškoje kalėdinėje tėvynėje, mirusiais amžinybė- 
nuotaikcje su dovanomis aplan- je, kovojančiais partizanais, lie
kant lietuvius senelius ir Kū» tuviais jūreiviais pasaulio van

denynuose ir ištremtaisiais bro- 
se^’Ji^^įŽĮ^uėių už

degimo apeigos, kuria* uždegė 
Jūrų šaulių rinktino? pirm, 
pik. J. Švedas, iškilusi J ramovė- 
nas pik. K. Dabulevi^ius, LŠ
ST vyr. kapelijonas Tėv. J. Bo
revičius, kuopos moterų vado
vė j. š. M. Gydienė ir jūrų ka- 
oitonas, kuopos narys B. Kriš- 
topaitis. Visus Kūčių vakarie
nės dalyvius, vienon jūrų šau
lių šeimom apjungė LŠST pir
mininke 
ta, graži 
ir Vinco

čių vakariene.
Gruodž 

dešimties
5WKų

____ Į pj^grupė. va- 
dovaujanf kjĮOpos moterų vado

 

vei M. Gudienei, buvo nuvyku

 

si į šv. Šeimos lietuvių senelių 
namus, Lemont, III, tradiciniai 
jau trejus metus iš eilės, rude
nėjančio amžiaus’ sulaukusius 
lietuvius- senelius Šv. Kalėdų 
proga pasveikinti. Nuvykusieji 
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopos atstovai, kiekvieną sene 
Ij aplankė jo kambaryje, tarė 
sveikinamo žodžius ir įteikė po 
dovaną. Tokių senelių buvo ap
lankyta virš šimto. Atvykę į 
Šv. šeimos namus uniformuoti 
jūrų šauliai su džiaugsmu buvo 
sutikti ir išvykstant su dėkin
gumu išlydėti. Visas dovanas 
seneliams paruošė jūrų šaulių 
vadovės M. Gydienė, G. Kuz- 
mienė, B. Rusteikienė ir A. 
Maletienė.

Gruodžio m. 15 d. vakarą, 
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopos šaulės ir šauliai, jų šei

mų nariai, jūriniai šauliškosios 
veiklos rėmėjai ir svečiai gau
siai rinkosi į Vyčių salę, tradi
cinei kuopos Kūčių vakarienei.

Prasmingą vakarienės pro
gramą pradedant, susirinkusius 
sveikino kuopos pirmininkas E. 
Vengianskas, su susikaupimu 
atsistojus buvo išklausytas Tė
vynės -Prisiminimo tekstas, ku
rį perskaitė j. š. V. Utara. Visų 
susirinkusių su įsijautimu buvo 
giedama, tautine giesme tapu
si “Lietuva brangi” daina, nė 
vienam šios Kūčių vakarienės

K. Milkovaičio įžieb- 
kuopos narių Uršulės 

Zinkų dovanota žvakė, 
apeigų LŠST vyr. ka- 
Tėv. J. Borevičius, at- 
atatinkamas kalėdines 

, palaimino Kūčių stalą

Po šių 
peljonas 
kalbėjęs 
maldas, 
bei susirinkusius ir sugiedojus 
•‘Sveikas Jėzau gimusis” buvo 
laužiamos plotkelės. vienų ki
tiems linkima linksmų bei 
džiaugsmingų šv. Kalėdų ir 
laimingų 1980-jų metų pradė
tos Kūčių vaišės.

Vaišėms Įpusėjus, Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopą ar
tėjančių šv. Kalėdų ir Naujų
jų Metų proga, sveikino LŠST 
oirmininkas K. Milkovaitis, Či
kagos rajono “Nemunas” jūrų 
šaulių rinktinės pirm. pik. J. 
Švedas, LDK Birutės Dr-jos 
pirm. p. K. Leonaitienė ir Liet. 
Kūrėjų Savanorių Są-gos Čika
gos skyriaus ^pirmininkas p. J. 
Tamulis. Už malonius sveikini
mus, skirtus Čikagos jūrų šau
liams padėkos žodė išreiškė 
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopos pirmininkas Ed. Ven- 
gianskas.

iT’S AMAZING!

Formation of vYah......is So
LARGE THAT TSE U-S. CAPlTOl- 
COUM> BE ’SHELTERED BEMETU'

VJOTO
CtxvtS

FRgt-i ThE

“Lrrrve
Reward* ..
LK DAYS e

Givek to csoco 
Children AS 
Reward for 
toe# a>jcuorv

RAPID VMRL1N6 OF fl Y/1NDM1LL 
CftUSgD 'TuRBUlFNT CURRENTS iPAT 
VJRENCHFD 1P.F ROOF OFF A BARN 
TO FgeYAWfiY*. t C‘toscoz.'Pojūty

TJHZRe ARE
ENOUGH AUTOS,

ANO ’

EVERV PERSON
■ 0 IN THE COUNTRY 

ONE TIME ‘ •

Senelio su dovanomis 
kuris tą vakarą jū- 
žadėjo aplankyti. U-
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BALFO VAJAUS UŽBAIGA
Baigiantis antrajam pasauli

niam karui ir pradėjus- Lietuvą 
užplūsti ginkluotoms puslauki
nių bolševikų gaujoms, lietu
viai turėdami prieš akis pirmo-

Id yur node 
stuffed ub?W
Get instant relief *' 
With BENZEDREX 

INHALER 
nasal decongeslant

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Ouss«n — MINTYS IR DARBAI, 258 p«l., UečlanČini 1905 

metą Įvykiu*, Jablonakic ir Totoraičio jaunas dienai Ir susi-

Or. A. J. Ouu»n — DANTYS, ją priežiūra, sreiktt* ir jroBa 
Eetrii vilteli*!* vietoj* M.00 dabar tik 

Hnkžtrii vilteliais tik__________________
Dr. A. J. Gvawn — AUKiTA KULTŪRA — U AUROS ŽMONES.

Ketionėa p* Surotą įapddžleL Dabar tik 

173f 8*. HAI4TED ST., CHICAGO,’iLL. WMB

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KNYGAS:

O.M
SMC

tt.lt

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 ......... 
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

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

$6.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

Fluid Of America, Ine.) sutrum ■ dį, buvo pakviesta Lietuvos 
pintai BALFas. Aukos buvo ren gen. konsule J. Daužvardienė 
karnos pinigais ir daiktais — ALTos vardu sveikino Chicagos 

i apranga kaip ir šiandien. ( skyriaus vice pirm. Kuzienė. Ji 
šįmet BALFas atšventė savo sveikino ir Lietuvių Prekybos

I 35 metų veiklos sukaktį. Sukak
Į ties paminėjimas Įvyko Maria
1 Highschool salėje, Chicagoje.
kur meninę koncerto dalį atliko

i iškilusis, pagarsėjęs Čiurlionio
Tautinio Meno Ansamblis va
dovaujamas muziko-kompozito- 
riaus Alfonso Mikulskio.

BALFo skyriai veikia visose
■ JAV, kur t.k kokioje vietovėje 
begyventų bent kiek didesnis

, lietuvių skaičius. Balfas yra 
į padalintas apskritimis, apskri- 
’ tys — skyriais. Piniginėms au
koms rinkti yra pasirinktas spa
lio mėnuo.

Šįmet gruodžio 16 d. Chica- 
į gos apskrities valdyba, aukų 
, rinkėjams pagerbti Šaulių Na
muos0. Chicagoje surengė šime- 
tinį BALFo vajaus užbaigimą 
su vaišėmis.

praneši-

didžiau- 
kalbėjo

Toliau kalėdinėje nuotaikoje 
smagiai buvo vaišinamasi, gie
damos lietuviškos kalėdinės 
giesmės, kurias pravedė j. š. A. 
Mikštas ir nekantriai laukiama 
Kalėdų
atvykstant, 
ros šaulius 
gai laukti neteko. Suskambėjo. sjos bolševikų okupacijos 1940 
skambalai, 
seneli 
ledų Senelis-C. 
krovęs gausiomis dovanomis, j 
atvvko i Vvčiu sale. Kiek buvo - 
visiems džiaugsmo! Dovanas ga' 
vo maži ir dideli, šios Kūčių. majst0 ir vandens buvo tremia- 
vakarienės dalyviai, kurių tą mj ne vįen suaugę vyrai, mo- 
vakarą iki 112 teko priskaitvti. j terys, bet ir maži vaikai, kūdi-

Šia proga tenka paminėti, kad j kiai, seneliai, a ligonys, nėščios 
be aukščiau išvardintų svečių,! į 
šių metų Gen. T. Daukanto jū
rų šaulių kuopos surengtoje 
Kūčių vakarienėje 
maloni birutininkių grupė — 
LDK Birutės Dr-jos valdybos 
pareigūnės ir Cicero jūrų šau-: 
lių “Klaipėda” kuopos gausu 
būrys su kuopos vicepirm. A. 
A šokli u pri ekyj e.

Moterų vadovei M. Gydienei 
besirūpinant Kūčių vaišėmis 
aukodamos patiekalus, stalus 
puošiant ir svekius aptarnau
jant talkininkavo jūrų šaulės 
ir vadovės: G. Kuzmienė, L. 
Klimienė, B. Rusteikienė, A. 
Maletienė, B. Kašinskiėnė, P. i 

. Mikštienė, A. Janušauskienė, F. 
'j [ Holtzienė, S. Ripskienė, U. 
» Zinkienė ir B. Vengianskienė. 
I Ištroškusiems, reikalui esant; i

ir 
vaizdus: nekaltų žmonių areš
tus, kankinimus, žudymus, šau
dymus ir 1941 metų trėmimus 
į Sibiro taigas, kur užkaltuose 
gyvuliniuose vagonuose, be

pasigirdo skardus — 41 metų pergyvenimus 
ho. ho, ho balsas ir Ka-' 

Vidžius, apsi- i

Užbaigimo susirinkimą ati
darė ilgametis Apskrities Val
dybos pirm. V. Šimkus padėko
damas aukų rinkėjams ir auko
tojams už aukas ir pasakė, kad 
šįmetinis vajus nebus blogesnis 
už pernykštį. Susirinkimo pro- 
gramai pravesti pakvietė ilga
metį BALFo veikėją Dzirvoną, 

i o šis susirinkimui sekretoriauti 
j pasikvietė Kareivą. Garbės pre

terų palikę visą ky tik turėję, I 
pėsti, dviračiais, važiuoti veži- • 
mais ir žvejų laiveliais patrau-, 
kė į vakarus gelbėdami savo gy
vybes. Vieni pateko Švedijon, 
Norvegijon ir Danijon, kiti, di- j 
džioji masė, karo nualinton, su-1 k"į' ’programoj^ nu-
griauton ir subombarduoton Vo Į 
kietijon. Ne mažas lietuvių skai1 
čius Rytprūsiuose, per prievar- I 
tą pristatyti kasti apkasų, vėl,

I matyta, nebuvo sudarytas.
Mirusieji BALFo darbuotojai 

ir aukotojai buvo pagerbti at
sistojimu ir vienos minutės ty-

pateko bolševikų rusų vergi] on, los susikaupimu.

Rūmų vardu. Sandaros vardu 
sveikino B. Kemėžaitė. Vytauto 
D dž. R’nkt. vardu—Mackonis.

Skyrių pirmininkų 
mai:

1) 5-to skyriaus kaip 
šio (Marquette parko)
Skyr. pirm. J. Mackevičius. 
Vien prie Marquette Parko lie
tuviu parapijos bažnyčios aukų 
surinkta 1,500, — dol. Iš viso 
iki šiol jau surinkta virš 15,300.
— dol. Vajus dar nėra pilnai 
baigtas ir suma bus kiek dides
nė. Jau surinkta daugiau kaip 
pernai. 2) 3-čio ir 91 skyr. — 
Navickas, auku surinkta 907.— 
dol. 3) 4-tas skyrius — Markū- 
nienė. surinkta 200. — dol. 4) 
6-tas skyrius — Sereikčikas, 
Brighton parko, surinkta 3,628.
— dol. 5) Cicero skyrius vieto
je Zailskienės kalbėjo Dr. Bud- 
n’kas. surinkta 4,511. — dol., va 
ius dar nebaigtas. 6) 27-tas sky
rius—Orvydienė, surinkta 182.
— dol. 7) 28-tas skyrius Lemon- 
to apylinkė—Misiulis (Šioj apy
linkėje yra susispietęs nemažas 
būrys lietuvių profesionalų — 
daktarų, inžinierių ir kitų), su
rinkta 1.414. — dol. Skundėsi, 
kad rinkliava buvusi gana sun
ki, nes aukotojai gyveną išsimė
tę po plačią apylinkę. 8) 48-tas 
skyrius — Litvinas, surinkta 
153. — dol. 9) 56-tas skyrius — 
Baleišytė, surinkta 1,680. — dol. 
10) 57-tas skyrius Bružas,

i surinkta 1,892. — dol. 11) 91-as
kita dalis toje Vokietijos daly- Įnvokaciją sukalbėjo kun. Kuz-! skyrius —vietoje Navicko kalb.

l

dalyvavo

ir gimdančios moterys; virš 
100,000 geriausių ir darbščiau
siu lietuviu tautos sūnų ir dūk-

C • W

je, kuri atiteko Lenkijai, pate
ko lenkų komunistų valdžion, 
bet didžioji lietuvių pabėgėlių 
masė, gal apie 60,000 pasiekė 
Vakarų Vokietiją, kuri vėliau 
buvo okupuota amerikiečių, 
anglų ir prancūzų. Čia jie bu
vo kaip ir visi kiti svetimšaliai 
apgyvendinti įvairiose stovyk-* 
lose — lageriuose (D.P. camps) 
ir alijantų šiaip taip maitina
mi, kad neišmirtų badu.T

Mūsų broliai, Amerikos lie- | 
tuviai, sužinoję apie vargingą 
ir skurdų lietuvių pabėgėlių gy
venimą Vakarų Vokietijoje, jau 
1944 metais pradėjo organizuo-1 
fjitiems pabėgėliams šelpti fon-Į 
dą, jį pavadindami Bendras ’ 
-Amerikos Lietuvių šalpos fon-1 
das (United Lithuanian Relief /

minskas.

GARBĖS SVEČIŲ 
SVEIKINIMAI

Pirmoji tarti sveikinimo

Bumeikis, surinkta 165. — dol. 
12) 98-tas skyrius Raudonis, 
kiek surinkta nepasakė. Kasi
ninkas esąs pakeliui su praneši- 

žo- (Nukelta į šeštą puslapį)

JAY DRUGS VAISTINĖ

__ 510.00

2.

kurie tuoe

doleriu

pelno, na-

Pilkiai

2759 W. 71st St, Chicago, HL
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

I - M6UJMW, B HAn Thursday, Dėcėmbėr 27t ll?t

mielai patarnavo Norbertas ir 
Helena Martinkai. Visus sve- 
vius maloniai sutiko ir priėmė 
G. Kuzmienė, y^ Zinkus ir kuo
pos parengimų vadovas C. Vi
džius. šie visi kalėdinio paren
gimo pareigūnai ir vadovai už
sitarnavo Kūčių vakarienės da
lyvių padėkos. . :

Taip džiaugsmingoje nuotai
koje, šeimyninėje jūriniai šau- 
liškoje dvasioje, su reikiama 
rimtimi ir malda Gen. T. Dau
kanto jūrų šaulių kuopa, Čika
goje pasiruošė sutikti Šv. Kalę- 
das ir Naujuosius 1980-sius Me
tus.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
i. A Kill IN THI DAXK. Kkiataia) Ir Intymhi naotytti

ipniyiul, pilat! Ii gyvenimo. Lengvu ftillm, gyva kilo*. snUal lilelitt 
150 p«L Kaina t^O.

Dr. Jtmaa B. KmčIu*. HISTORY OF LITHUANIA. Uetavoa Mtorijtt 
antranki nuo pat senąją amilą iki pokario sietą. Vidutinio formato. _ 142 
osL, kainuoja 13.00.

Dr. Jonas B. Kančios, VYTAUTAI THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimyną Liorijl 
211 p*L Kaina SS.OO. Kietais virtelials S4.00.

Dauguma Hą knygą yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jaa b 
ritas knygas ginui» įsigyti atrilankim į Naujienai arba atsiuntus čeki sj 
piniginę perlaida.

ITff K«vtk Balatod 8trw4, CUesc*. OL

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neiežko 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

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

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

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitėf 
i savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:
LIThAnIAN ALLIANCE OF AMERICA

N«w York. N. Y. 10001 
307 W JOth

Tol. (112) M3-221E

3.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkas

Tel. 476-2206

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____

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

Minkšti viršeliai 510.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai _________________ _ II5.0<J

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čeki reikia išrašyti:

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

Pridėti doleri palto illaidom*.

510.00
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NAUJIENŲ raštinė atdara kaldins, išskyrus sekmadienius, ne 
9 vai ryto iki S vai vakaro. Seitadieniais — iki 13 nL

Remsime petys į petį

certo organizavimas buvo ne lietuvių, o Maskvos agentų 
atliktas, tai Senato posėdyje visi balsavo už senatoriaus 
Frank Church pasiūlytą rezoliuciją.

Senato rezoliucija yra svarbi tuo, kad ji, pridėjus ją 
prie Atstovų Rūmų priimtos tokios pačios rezoliucijos, 
tampa įsakymu Amerikos prezidentui. Visi žinome, kad 
Amerikos užsienio politiką veda krašto prezidentas. Sek
retorius Vance veda užsienio politiką, bet jis vykdo tik
tai prezidento duotus Įsakymus. Kongresas Įsakys prezi
dentui Įtraukti Į Madrido konferencijos dienotvarkę Lie
tuvos nepriklausomybės klausimą, o sekretorius Vance, 
beruošdamas Madrido konferencijos dienotvarkę, ši klau
simą Įrašys Į dienotvarkę. Jam teks ne tik Įrašyti šį klau
simą Į dienotvarkę, bet Lietuvos ir kitų Pabaltijo valsty
bių prarastas teises ginti. Bus iškelta viešumon visa So
vietų valdžios klasta ir apgaulė. JAV protestavo prieš

Penktadienio rytą vienbalsiai priimtoji Senato rezo
liucija privalo sustatyti visus laisvojo pasaulio lietuvius 
i gretas ir žingsniuoti petys Į petį. Jeigu Amerikos sena
toriai, užmiršę savo ginčus, interesus ir nesantaikas, 
rado bendrą kalbą, paklausė iškiliųjų vadų ir priėmė 
vienbalsę rezoliuciją, tai lietuviai privalo dar glaudžiau —„ —----- ______  ~
suspausti savo gretas ir pralaužti plyšį, kuris privers So-1 Sovietų Sąjungos susitarimą su nacių Vokietija, protes- 
vietų Sąjungą, jei ji bijo naujo karo, ir sieks taikos, tai 
privalės atšaukti savo karo jėgas ir kolonistus iš Lietuvos 
ir kitų dviejų Pabaltijo valstybių. Rusai turės trauktis ir 
iš visos pavergtos Rytų Europos.

‘Mes patys dar. tiksliai nežinome, kas Senate praeitą 
penktadienį, aiškiai pasisakė už Lietuvos ir kitų Pabal
tijo valstybių laisvę, ries mūsų dar nepasiekė Senato ste
nogramos, neturime senatorių kalbų vertimų ir nežinome, 
kaip praėjo balsavimas. Mes tiktai tiek težinome, kad se
natoriai Howard Baker, Frank Church, Jacob Javits, 
Charles Percy ir Robert Dole labai šiltai kalbėjo apie pa
vergtą Lietuvą, apie kultūringos tautos pavergimą ir ne
paprastai žiaurų jos išnaudojimą. Mes taip pat žinome, 
kad sen. Frank Church, Senato užsienio reikaų komiteto 
pirmininkas, pasakė vieną turiningiausių kalbų. Jis pri
minė Senato užsienio komiteto narių vienodą nuomonę ir 
jis prašė visus Senato narius — demokratus ir respubli
konus — vieningai balsuoti už pasiūlytą rezoliuciją.

Senato komitetas, 5 balsais prieš 4, siūlė Senatui Įpa
reigoti prezidentą kelti Pabaltijo klausimą Madrido kon
ferencijoje, bet dalis kreipė dėmesį į Chicagoje vykusią 
didžiausią lietuvių tautos tragediją. Maskvos -politikų 
Chicagon atsiųstas dainininkas pajėgė suruošti koncertą 
Jėzuitų centre. Buvo skelbiama, kad sudarytas 50 žmonių 
komitetas, o kai atėjo laikas paskelbti komiteto narius, tai 
tokio komiteto nebuvo. Koncertą ruošė Maskvos instruk
cijas gaudamas pats dainininkas. Jis- parinko vietą ir 
laiką. Laimė, kad atsirado lietuviškų organizacijų atsto
vų, kurie sudarė 150 žmonių piketą ir pareiškė Chicagos 
lietuvių protestą. Smerktinas buvo plytos paleidimas į

tavo prieš Pabaltijo valstybių pagrobimą ir, pagaliau, 
protestavo prieš Lietuvos Įjungimą-j Sovietų Sąjungą.

Amerikoje buvo sudarytas Kirsteno Kongreso komi
tetas Sovietų okupacijai ir Lietuvos Įjungimui Į Sovietų 
Sąjungą studijuoti. Pasirašius Helsinkio aktus, yra suda
ryta komisija Europos saugumui ir bendradarbiavimui, 
kuriai pirmininkauja Kongreso atstovas Daniel Fascell. 
Ši komisija jau turi apklausinėjusi labai daug liudininkų 
apie Žmogaus teisių laužymą Sovietų Sąjungoje. Komi
siją sudaro penki senatoriai ir penki Atstovų Rūmų na
riai, su kuriais glaudžiai dirba Valstybės departamento 
atstovai.

Bet šiuo atveju svarbiausią darbą privalės atlikti 
Amerikos ir kitų kraštų lietuviai. Lietuviai turi daugiau 
tikslių žinių, negu oficialus komitetas. Lietuviai yra gyvi 
liudininkai, kaip buvo panaikinta Lietuvos? nepriklauso
mybė pagrobtas krašto iždas, sugaudyti ir išvežti Į Sibirą 
mokytojai, valstybės tarnautojai, karininkai-; kaip didelė 
dalis lietuvių, norėdama išvengti Sovietų policijos kanki
nimų, bėgo Į Vakarus, bandydami išgelbėti savo gyvybę.

Lietuviai buvo skirtingos nuomonės apie Helsinkio 
aktus. Vieni manė, kad Helsinkio aktai yra naudingi tik
tai Tarybų Sąjungai, kad Helsinkio aktai patvirtins Lie
tuvos prijungimą prie Sovietų Sąjungos, bet dabar aiškiai 
matyti, kad rusai Madrido konferencijoje turės aiškintis, 
kodėl jie pagrobė Lietuvą ir kodėl' neleidžia lietuviams 
laisvai tvarkyti savo reikalų. Šitas* klausimas turėtų būti 
aiškus kiekvienam lietuviui ir panaudoti Helsinkio aktus 
Lietuvos laisvei atgauti.

Užmirškime padarytas klaidas, padėkime Amerikai

IX Amerikos Lietuvių Kongrese, Įvykusiame 1979 m. spalio 
13 ir 14 dienomis, HoJjenden House, Cleveland, Ohio.

VLIKo pirmininko dr. Kazio Bobelio paskaita 
“Helsinkis-Belgradas-Madridaš”

(Tęsinys)

Pirmoji — finalinė,, Ainerį- 
kos delegacijos ir kitų Europos 
Saugumo Konferencijos daly
vaujančių valstybių, konferen
cija įvyks Hamburge vasario 
mėn. 8 d. Sekantis ir paskutinis 
pasitarimas įvyksta rugsėjo 
iiiėm pirmą savaitę. Tačiau ten 
bus tik vyresnieji delegacijų 
vadovai ir tarsis dėl pagrindinės 
dienotvarkės pačioje Madrido 
konferencijoje. Todėl mums yra 
ypatingai svarbu pravesti minė
tas rezoliucijas kaip galima 
greičiau, kad su tų rezoliucijų 
pagalba, mes tada galėtume 
kreiptis į Amerikos Valstybinį 
Departmentą, kuris nustato 
Amerikos užsienio politiką. Jei 
tos revoliucijos bus pravestos, 
mes turėsime gerą ginklą savo 
rankose kreipdamiesi į sekreto
rių Vance ir kitus su prašymu, 
kad Lietuvos klausimą jie ten 
stipriau iškelt. Todėl apeliuoju 
į jus, kurie dar neparašėte laiš
kų, rayškite, kad mes kuo’ grei
čiau atsiektume savo tikslą. Dar 
mes neturime laiduotojo (spon
sor) senate. Dabar mums reikia 
surasti senatorių, kuris tą pa
ną rezoliuciją įneštų į senatą, 
eigų iš čia esančių lietuvių kas 

nors turite kontakį^j su savo 
senatoriais, ar grįžę galėtumėte 
surasti tokių žmonių, kontaktuo
kite VLIKą ir nies duosime vi
są info'rmaciją. Jūsų pagalba 
gali turėti gyvybinės reikšmės 
mūsų lietuviškai veiklai ir Lie
tuvos klausimo pristatymui Ma
dride.

Jei mes savo klausimą prista
tysime tinkamai, tai visai kita 
bus mūsų pozicija. Ners jis bū
tų tiktai įtrauktas į dienotvarkę 
.r po diskusiją atmestas, bet jau 
vien tos diskusijos mums duos 
pretekstą tą klausimą ateityje 
kelti toliau. VLIKas yrą numa
tęs sudaryti atstovybę Europo
je, kuri vadovaus, koordinuo's 
tą visą veiklą tenai. Dr. Krivic
kas, VLIKo žmogaus teisių ko
misijos pirmininkas, labai sti
priai ta kryptimi dirba. Jis jau 
turi kontaktus su Europos žmo- 
nėjnis ir kai tiktai paaiškės vi
sos detalės, VLIKo y.aldybąi pra
neš.

Tie kurie nežinotę, ąš ųprįų

koncerto salės langą, atliktas veik po valandos. piketui i kitoms Vakarų Europos valstybėms atgauti laisvę pa- 
pasibaigus. vergtai Lietuvai ir kitiems kraštams.

Keli senatoriai pasisakė prieš Maskvos primetamą Remkime petys į petį! Padėkime VLIKui ir ALTąi 
“kultūrinį bendradarbiavimą”, bet kai paaiškėjo, kad kon- organizuoti Lietuvos išlaisvinimą.

ALGIRDAS GUSTAITIS

LIETUVOS SIENŲ REIKALAI
(Tęsinys)

Ketvirtoji kviečiamųjų grupė būtų lietuviai, 
emigravusieji Į Lenkiją ar į Vokietiją vien dėl 
to, kad sovietų okupuotoje Lietuvoje buvo labai 
sunku gyventi.

Penktąją grupę sudarytų Lietuvai atgauto
se žemėse gyvenantieji lietuviai ar lietuviškos 
kilmės žmonės. Tokiu būtų gana daug ir nerei
kėtų jų diskriminuoti dėl religijos ar skirtingų 
kalbų, papročių, išvaizdos. Ilgainiui viskas išsi
lygintų.

Šeštąją grupę sudarytų Lietuvai atgautose 
žemėse gyvenantieji, bet amžių bėgiuose prara
dę savo lietuviškumą, tačiau sutinką ir norį bū
ti legalūs ir mūsų įstatymus, mokyklas pilnai 
gerbiantieji ir pripažįstantieji.

Reikalui esant būtų galima pakviesti priim
tinos kilmės žmones imigruoti, sakysime švedus, 
danus, olandus, suomius. Iš kitos pusės stengtis 
sustabdyti lietuvių emigravimą svetur.

Kviesti Įsikurdinti latvius, estus. Tokių bū
tų nedaug, bet vis šis tas. Gal norėtų persikelti į 
kiek šiltesnį klimatą, gyventi kitose aplinkoje ir 
drauge visai arti nuo paliktų artimųjų.

Lietuvių valdomose žemėse nuo amžių nebuvo 
tuštumos, nebūtų ir naujai atgautose. Neabejoju, 
tie plotai netrukus suspindėtų pažanga, kultūra, 
laisve ir visuotiniu džiaugsmu.

AR VERTA ATGAUTI NORIMAS 
LIETUVAI ŽEMES DABAR?

Verta ir būtina siekti Lietuvai turinčių pri
klausyti žemių kiekvienu laiku, taigi ir dabar. 
Ir to nereikia sieti nuo artimesnių ar tolimesnių 
valstybių.

Naudinga administruoti didesnius plotus, nei 
sovietai yra numetę dabar. Mūsų mokslininkai ga
lėtų tyrinėti žemes, pilis, miestus. Mūsų dailinin
kai paišytų naujus vaizdus. Rašytojai turėtų nau
jų temų. Geografiniai žemėlapiai Įgautų kitokius 
rėmus.

Pasikeitus politinėms sąlygoms, mums būtų 
lengviau reikalauti tai, kas jau buvo, bent iš da
lies, lietuvių administracijoje.

Atgautose žemėse vykdyti amžiais žinomą lie
tuvių tautos taikingumą ir lygybę visiems liekan
tiems gyventi. Duoti tai, ko žmonės neturėjo, bet 
siekė ir troško turėti.

Ilgametė okupacija ar genocidas neiteisina 
pavergėjo. Ilgainiui pergalė yra teisingojo pusėje 
ir to atkakliai siekiantiems padeda Likimas ir 
Aukščiausiojo palaima.

Šiendien daug rašoma, bet 
dar daugiau kalbama apie Jau
nimo Centre, Chicagoje, suruoš
tą kontraversinį. koncertą. JĮ 
surengė nuo visuomenės nuslė
pę sayo vardus, neva Vaclovo 
Daunoro draugai. Trumpai ta
riant, šiuo koncertu okupantui 
pavyko savo kląstingą užmojį 
Įvykdyti; ir tai, jam padėjo,

komisi 
VLIKas 
atstovų 

konferenciją, kurioje dalyvavo 
PLB, ALTos, BALFo, Kanados 
bei Amerikos L. Bendruomenės 
atstovai. Vėliau buvo pakviesti 
atstovai ir iš kitų institucijų. 
Tada buvo’ įsteigta lietuvių 
žmogaus teisių komisija. VLI
Kas pakvietė dr. Krivicką vado
vauti šiai komisjiai, kuris ir da
bar sutiko ir toliau tai komisi
jai vadovauti. Susidarius nau
jai VLIKo valdybai, jis yra ex 
officio. narys VLIKo valdyboje. 
Dabar šiai komisijai yra paskir
tas specialus biudžetas. Tai 
maždaug tokia yra VLIKo po
zicija, to’kia veikla dėl Madrido 
konferencijos.

Prieš baigdamas, aš noriu 
jums padaryti vieną staigmeną, 
kurios jūs gal būt nežinote. Aš 
apie tai daug galvojau, turėjau 
nemažai davinių, bėt vis trūko- 
galutinių faktų, o vakar labai 
nudžiugau, kai viena delegatė, 
Julia Mack iš Worcester, Mass., 
man Įteikė seną lietuvišką lai 
kraštį “Tautos Rytas”, kuris 
yra išleistas prieš 62 metus 
1917 m. sausio mėn. Jame yra 
Straipsnis “Amerikos Lietuvių 
Tarybos atsišaukimas į Ameri
kos lietuvius'’, kuriame parašy
ta, kad Ameriko’s Lietuvių Ta
ryba yra įsteigia 1915 m. tęsti 
Lietuvos laisvinimo darbą. Tuc 
laiku jie pradėjo kovoti dėl Lie
tuvai autonomijos.

Bet jau 1917 m. jie prašo pa
keisti žodį “autonomija” Į “ne- 
prigulumybė”. Jie rinko para
šus peticijai ir 1917 m. jau tu
rėjo 120.000 parašų. Vėliau su
rinko virš milijono’ parašų, ku
rių Įtakoje Amerika pripažino 
Lietuvą de jure — nepriklauso
ma valstybe. Taigi, ALTa ne
prasidėjo 1940 m., tais metais ji

kė nauji uždaviniai, nauji tiks
lai, nes Lietuva vėl tapo paverg
ta. Ir taip kovosime visi ir to
liau tol, kol Lietuva vėl bus lais
va.

ALTos Inf.

A. SVILONIS ,

JAUNIMO CENTRAS IR BEVARDŽIAI
V. DAUNORO KONCERTO RENGĖJAI

Nepamirština, JAV-ės Pirmo pasaulinio ka
ro metu buvo pasiūliusios didesnę Lietuvą, bet lie
tuvių tauta nebuvo Įsigąmonėjusi tai Įgyvendinti. 
Didžiosios valstybės nenori mažų valstybių atkū
rimo raktiniuose pasaihio taškuose, o tokiame Eu
ropos taške kaip tik yr^a Lietuva. Juo mažiau siek
sime, tuo sunkiau gausime.

Čia trumpai suminėjau siektinos būsimos Ne
priklausomos Lietuvos teritorinius pagrindus. 
Noriu pabrėžti, kad tai yra mažiau, negu etnogra
finė Lietuva, nekalbant apie istorinę Lietuvą.

Siekiant ir atgaunant Lietuvai didesnius plo
tus, visoje tautoje spontaniškai kiltų ryškesnės 
savigarbos ir tautinės ambicijos sąjūdis, tolygiai 
mažinant nutautėjimą, didinant tautos prieauglį. 
Lietuvių tauta tasistotų ant tvirtesnių pagrindų.

KOKIOS TERITORIJOS SIEKIA DABAR 
OKUPUOTOS LIETUVOS LIETUVIAI?
Užsienyje gyvenanieji lietuviai gali tiktai tal

kinti pagrindinei lietuvių tautai, kuri yra Lietu
voje, nors įr okupuotoje. Mes čia galime priimti 
gražiausius nutarimus, bet jų, gyvendami už tūks- 
tąnčių kilometrų, negalėsime įvykdyti.

Kaip žinome, sovietai stengiasi okupuotiems 
lietuviams įpiršti mintį, kad Lietuvai daugiau že
mių nereikia. Esą, tereikia ramiai sėdėti ir tesi
rūpinti Klaipėdos, Vilniaus išlaikymu.

Be abejo, tai yra pikta ir. iš esmės klaidinga

Chicagoje, jo bevardžiai kolo- 
borantai. Jie jau kuris laikas 
Chicagos lietuvius apgaudinė
jo skelbdami, kad šiam koncer 
tui suruošti yra suorganizuotas 
50 asmenų komitetą^ ir kuris 
bus spaudoje greitai paskelb
tas. Taip pat, jiems atėjo pagal
bon ir tėveliai jėzuitai, kurie 
leido koloborantams įsibrauti į 
Jaunimo Centro patalpas. Tik 
rai, šį kartą pavyko lietuviškos 
visuomenės pasipriešinimą su-' 
laužyti; Todėl su pagrindu či- 
kagiškiai kalbėjo, kad jau Jau
nimo Centras, lietuvių patrio
tų aukomis pastatytas, pavers
tas komjaunimo centru.

Iki šio laiko čikagiškiams 
nėra žinomi tų koloborantų var
dai, kurie, kaip tėveliai jėzui
tai teisinasi, kad juos “apgavo’1. 
Tieta, Draugas ir Margutis, visą 
laiką šį koncertą garsino, bet 
rengėjų vardus nuslėpdavo. Sun 
ku būtų įtarti, kad tokio kon- 
traversinio koncerto rengėjais 
būtų buvę Draugas ir Margu
tis. Todėl Chicagoje sklido gan
dai, kad jį rengia “Tėviškės” 
— “Rodinos” draugijos, Chica
goje, nariai. Nejaugi, tai būtų 
tos minėtos draugijos nariais 
Draugas ir Margutis? Man ro
dos, kad reiktų nedelsiant to
kiems rengėjams atsiliepti ir 
tokias abejones išsklaidyti.

Labai būdinga,. kad šio kon
certo šalininkai kalba, arba ir 
rašo, vien tik apie solistą Dau
norą, bet nutyli ir aikštėn ne
iškelia okupanto užmojo. Ma
tyt. jie nori nuo visuomenės 
nuslėpti tai, ko okupantas per 
V. Daunorą siekia. O jo siekiai 
labai aiškūs — mus supiudyti. 
Reikia pasakyti, kad šiuo kon
certu jam tai pavyko-^pa
siekti. Jo laimėjimai šiandien 
aiškiai matomi. Be. to, toks er
zelis vienų su kitais, nukrei
pia išeivijos dėmesį ir nuo pa
vergtosios Lietuvos. Ir kiek jau 
mažai šiandien kalbama apie 
okupanto išdaigas pavergtoje 
Lietuvoje. O be to, ar daug kas 
atkreipė dėmesį, kas šiomis die
nomis Įvyko Clevelande, kad 
atvykęs iš okupuotosios Lietu
vos kunigas Blynas, pamaldų 
metu pasakė grynai komunis
tinį pamokslą ir kad LKBKro- 
nikos yra šmeižtas, nukreiptas 
prieš valdžią ir pan.

(Bus daugiau)

— Nežiūrint krizės Teherane, 
persiškų kilimų kainos pasakiš
kai pakilo.

prielaida. Aišku, reikia pilnai atlietuvinti Klaipė
dą, Vilnių. Betgi tai titkai iš dalies priklauso 
nuo lietuvių, nes rusai priveža sovietinių piliečių. 
Tačiau sąmoningi okupuotos Lietuvos lietuviai ge
rai žino, kad tai tėra laikina padėtis ir jie ruo
šiasi ateičiai teisingais pagrindais.

Žinome, oficialioje sovietinėje spaudoje jie ne
gali apie tai pasisakyti. Net privačių asmenų pa
geidavimai okupuotiems lietuviams Gudijoje ar 
Prūsijoje duoti lietuviškas mokyklas, skaityklas, 
tautinių šokių- vienetus, spaudą lietuvių kalba — 
sovietiniame režimo aparate atsimuša kaip į sieną. 
Organizuotos lietuviškos veiklos neleidžia Sibire, 
Vorkutoje ir kitur Rusijos gilumoje.

Teisingi lietuvių tautos balsai ir pavergtos 
visuomenės nuomonės skelbiamos pogrindžio spau
doje, kuri leidžiama dabartinėje sovietų Lietuvoje.

Kaip į būsimos nepriklausomos Lietuvos teri
torinius reikalūs žiūri toji mūsiį tautos pogrihdžio 
spaudą? Ar mūsų užmačiai derinasi su jų siekiais?

Štai, okupuotoje Lietuvoje leidžiamas pogrin
džio “Varpas"’ 1979 metų 7 nr., puslapiuose 23-31, 
paskelbė straipsnį antrašte: “Kai kurie politinės 
sąmonės raidos Lietuvoje klausimai”. To rašinio 
pagrindines mintis paskelbė Bronius Kviklys 
“Draugo” dienraščio vedamajame nr. 253, 1979 m. 
spalio 31 d.

(Bus daugiau)
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI ' 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

PASAULIO TEISMO DIENA » J
Teismu'vadinasi tardymas, bylos nagrinėjimas ir tik po to 

ištarimas nuosprendžio. Ap. Darb. 17:31 skaitome, kad Dievas 
“nustatė dieną, kurią teisingai teis pasaulį per Vyrą, kurį jis 
paskyrė, o tai patikrino visiems prikeldamas jį iŠ numirusių”. 
Tasai Vyras yra Jėzus Kristus, nes jis pats yra pasakęs: “nes 
Tėvas nieko neteisia, bet visą teismą pavedė Sūnui, kad visi 
gerbtų Sūnų, kaip gerbia Tėvą” (Jono 5:22, 23). O kadangi šitas 
teismas paliečia visą pasaulį, todėl klausimas, kaip ilga bus šita 
teismo diena? Atsakymą randame 2 Petro 3:8: ‘ Bet vienas daik
tas tenebūnie jums, mylimiausieji, nežinomas, kad viena diena 
pas Viešpatį kaip tūkstantis metų ir tūkstantis metų kaip viena 
diena”. Pranašas Izaijas, kalbėdamas apie tą patį teismą ir tei
sėją 11-me sk. sako: “Jis teis ne kaip akims rodosi ir pasmerks 
ne kaip ausims girdisi; bet jis teis teisybe beturčius ir su lygybe 
darys nutarimą šalies nužemintiems”.

m J.I . II,Į
'' ■■ ■

viškji aplinka buvo grynesnė, 
me peršasi Marijampolės ir Šiau- Šiaulių gimnazija neturėjo Pe
lių gimnazijų sugretinimas. Jos 
buvo svarbiausios mokyklos lie
tuviams inteligentams ruošti, 
tik iš dalies padedamos Liepojos 
ir Mintaujo's vidurinių mokyk
lų. Laikas gretinti beveik su
tampa. Dr. K. Grinius atsimini
muose palydi Marijampolės 
gimnaziją iki 189-1 rietu; ma
nieji liečia 1894—1898 metus. 
Dr. K. Grinius patiekia du var
dinius sąrašus: Maskvos lietuvių 
studentų Draugijos narių ir Pe
tro Kriaučiūno mokiniu sąraša. 
Pirmajame sąraše yra 58 pavar
dės, ir jame išvardyti visi 1886- 
1893 metų Draugijos nariai. Ma
rijampolės gimnaziją baigusių
jų jame yra 32 (60'J), Suvalkų 
gimnaziją 6 (ll'z<), Šiaulių 9 
(17/0, Liepojos I (7,5'į), ii 

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau-jpo vien4 iš Kauno ir Mintaujos.
gijos priešmetinis nariu susirinkimas Suvalkiečiai sudarė visu nariu 
įvyks penktadienį, gruodžio ^8 ^.. aukštaičiai s

< ; 47th St. Nariai kviečiami atsilankyti, tarpe šiauliečiai tikmetu kovu dalyviu, rurejo vyr. ;nes yra daug svarbių reikalu aptarti, 
puskarininko laipsni. Traukėsi j Bus ir naujos valdybos rinkimai.

-r - y \ • 1 Po susirinkimo bus vaišės,su J. Bagdzium ir kitais pasku- strungys, rast.

8V. RASTO TYRIN6TOJAI
J. Muxikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

DR. K. G. BALUKAS 
aKUIERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Buildins) ToL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

Prano Mikalausko mirties metinės

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadieni 8—3 vaL 
Tol.: 562-2727 arba 562-2728

TE1------ BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Strwt 
Valandos pagal susnarim*.

Žmona Joana ir jos brolis Vik
toras Kožica mirties metinių 
proga užprašė Šv. Mišias š.m. 
gruodžio 16 d. 10 vai. Šv. Kry
žiaus bažnyčioje, šv. Mišias at
našavo kun. Ad. Stasys ir pasa
kė pamokslą. 

■ ■ i

Palaikydami lietuviškas tra-; 
dicijas, Mišių dalyvius paprašė 
pietų į Gold Coast restoraną ant 
71-mos gatvės. Ne visi dalyvavo, 
bet buvo apie 40 asmenų. A. a. 
dr. V. Kožicos sūnus sukalbėjo 
maldas prie pietų stalo. Padėkos 
žodį tarė giminių vardu inž. V. 
Žemaitis. Svečių vardu — p-lė 
A. Rūgytė.

Pr. Mikalauskas buvo karo i 6 vai. vak., Vyčiu salėje, 2455N&
! i 0 4- "X. • y ’i n y n i n -v* 1

OR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W- 71 St. Tel. 737-5144 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses”'

VaL aaal susitarimą. Uždaryta treč.

ir

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET 

. VaL ahtrad. 1—4 popiet,

tinėse linijose.
Gerasis Dievulis pasišaukė 

pas save, nors, rodos, reikėjo 
poilsio po sunkių kovų ir darbo. 
Teilsisi ramybėje svetingoje že
mėje. Dėkingi už iškvietimą ir 
vaišes. K. Bankus

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

SUSIRINKIMŲ

J Susilaukiame pasiteiravimu, ar dar turime 
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 >ki 1980.m. vasario 1 d.

4. LE komplekto kaina $300.00 (be persiuntimo).
C Taip pat kviečiame užsisakyti šiuos, dabar 

leidinius:
j ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai......
j IŠ MANO ATSIMINIMŲ, Petras KLmas......

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

Užsakymus prašome siųsti:
i Lithuanian Encyclopedia Press
■a 395 W. Broadway. Box 95
A So. Boston, Mass. 02127

gaunamus,

$125.00
13.00
7,50

Oftao tolaf.: 776'880 
Razidandloa talafu 448-5545

OR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, apee. MOTSRŲ llfee.
Ofisas 2652 WEST 5W« SYR31T 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pint. antruL, trečiad. 
(r penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. fcjtadla 
niaig 2-4 vaL popiet ir kitu laiku

PERK KAUSTYMAI
JOSEPH P. JAKUBAITIS

18

1-1/2 
12 

6 
6

DR. C. K. BOBEUS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025, CENTRAL AVĖ. 

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

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

6
12

For each sandwich, spread 
dressing; top with ham slice, 2 tomato slices, 1/4 cup
cabbage, second slice of toast, 2 summer sausage slices, 
green pepper ring, cheese food slice and third slice of toast 
spread with salad dressing. Cut into triangles; secure with Dick/ 
6 sandwiches

cups shredded cabbage 
summer sausage slices 
green pepper rings 
Kraft jalapeno pepper 

singles pasteurized 
process cheese food 

one shce of toast with salad

Psst . . . looking for a good sandwich tip? Place your bid with 
Fiesta Stack-Ups, a club sandwich variation from the Kraft 
Kitchens. Open with Miracle Whip salad dressing, “The Bread 
Spread,” on a triple deck of toast. It adds smooth flavor to a 
full house of luncheon meats, green pepper, cabbage and 
jalapeno pepper process cheese food slices.
For easy serving, cut the decks into triangles and secure with 
picks. When friends call, deal them Fiesta Stack-Ups, a surp bet 
for lunch or party time.

Fiesta Stack-Up - -
cup Miracle Whip

salad dressing
white bread slices 

toasted '**•
ham slices
tomato slices

P ŠILEIKIS. O. P.
OBTHOPEDA»-PROTEZISTA> 
Aparaui - Protezai. Med. bau 
dažu. Speciali papalba kD|«M* 
(Arch Suppom) ir t t
—4 ir 6—8. fle*t*diemua 6—I 

28M» 63rd SL, CMcapt. Wl. M629
T»M.: PRMpMt 6-5884

The Ace Of Club Sandwiches

Apdraudė* p*rfcrav*tymaa 
U |ve Iri y aHtumv. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-1883 arba 376-5996

Stepono Kairio atsiminimai
(Tęsinys)

vinio melus jo paruoštų moki
nių baigė 26 gydytojais, 15 tei
sininkais, 11 mokytojais, 9 ku
nigais, l inžinieriais, 3 farmaci
ninkais; du kunigu pakilo iki 
vyskupų ir 10 pasirinko kito
kias profesija. Augštaitijos ūki
ninkai, vėliau už suvalkiečius 
ekondmiškai prakutę, tiek vaikų 
pasiųsti į gimnaziją dar nega
lėjo. Suvalkiečiai mažiau už

Pati mokykla, kad ir kažk’ek 
daryčiau jai priekaištų, reblo; 
gai mus paruošdavo tolimes
nėms studijoms. Rusijos specia- 
liuese institutuose, kurie ruošė

N4 visų rūšių inžinierius ir į ku
riuos buvo galima patekti, teiš
laikius aštrokus konkursinius 
egzaminus, šiauliečių buvo aps
tu; tik viename Peterburge ma
no ten buvimo metais galėčiau 
priskailyti daugiau kaip deš m- augštaičius buvo trukdomi stoti 
tį iš viso tuometinio lietuvių stu
dentų skaičiaus apie 50.

Kai dabar skaitau dr. Kazio ma lietuvių kalba ir pati lietu-

j mokyklą, Suvalkijos gimnazi
jose ,kad ir iš bėdos, buvo dėsto-

Griniaus ‘Atsiminimus’, savai-

tro Kriaučiūno, žadinusio mo
kiniuose meilę savajam kraštui 
ir savo žmonėms. Neturėjome 
mieste paaiškėjusio lietuvio in-, 
teligento, jei neskaity tumėm pa- 1 
staruosius mano gimnazijoje 
buvime metus .Buvome palikti 
patys sau ir lietuviais atkuto
me tik 1897 metais.

ir JŲ 
Bet 

suvalkiečius Maskvon vilio’jo 
ten lietuviams .skirtos stipendi
jos. Augštaičių daugumas stu-

Ir dar vienu atveju Suvalki
jos gimnazijų mokiniai skyrėsi 
nuo Šiaulių. Lietuviškai grynes
nė Suvalkija beveik nežinojo be
simokančio jaunimo atlietuv^- 
jimo proceso. Tuo tarpu Šiau
lių gimnazijai tas procesas bu- 
vo itin būdingas, kad ir dažnais _ 
atvejais vykęs, jau gimnaziją. 
baigus, čia paminėsiu tik keletą f 
mokinių pavardžių kurie, gini- » 
nazijoje būdami, savinosi lenkų | 
kalbą ir kurie, studijuodami į • 
augštąjį mokslą, ‘atvirto lietu-1 
viais’. Iš mano paties pažįsta-. 
mų tokie buvo: adv. Petras Li-Į 
seckis, inžinieriai Benediktas' 
Tomaševičius, Vytautas Mc'šins- • 
kis ir Zigmas Novickis, pedago
gai V. Šliogeris ir M. Račkaus-! 
kas, teisininkai prof. T. Petke-' 
vičius, Vincas Putra men tas ir 
K. Kelpšas, profesoriai Kazys ir į 
Stasys šalkauskiai, profesoriai; 
Mykolas ir Viktoras Biržiškos, 
nekalbant apie Vlada ir Juozą 
Sirutavičius.

(Bus daugiau)

g i sijos universitetuose, ir ten san- 
: lykis buvo priešingas: vyravo 
j augštaičiai, jų tarpe šiauliečiai.

g] Buvo eilė priežasčių, dėl -ko 
^'suvalkiečiai mus. augštaiėius 
/įlenkė. Petro Kriaučiūno sąraše 
j.dr K. Grinius paduoda 80 pa- 
p įvardžių, baigusiųjų Marijampo- 
f lės gimnaziją’1881-1888 metais, 
j Į Per tuos aštuonerius Petro'

i Kriaučiūno lietuviško apaštala-1

PAULINA MASKALIŪNIENE
Gyv. 5044 So. Rockwell St., Chicago, Ill.

Mirė 1979 m gruodžio 21 d., sulaukusi 79 metų amžiaus, 
jimė Latvijoje. Amerikoje išgyveno 29 metus.

Paliki nuliūdę: sūnus Leonas, marti Nijolė, anūkas Linas 
ir kili giminės, draugai bai pažįstami.

Velionė buvo našlė a.a. Antano.
K.un. Ansas Trakis atliko gedulingas pamaldas gruodžio’ 

24 d. Petkaus Marquette koplyčioje. Po pamaldų velionė bu
vo nulydėta Į Lietuvių Tautines Kapines.

Nuliūdę: Sūnus, marti, anūkas, giminės

Gyv. Elburn, 11!., anksčiau Brighton Parke.

Tragiškai mirė 1979 m. gruodžio 23 d. vakare automobilio kata
strofoje. sulaukęs 39 metų amžiaus. Gimęs Chicago. Illinois.

Paliko nuliūdę: žmona Ursula (Vaičiulytė), duktė Danutė. 2 sū
nus - Juozas ir Maikis, motina Emilija Lennon, sesuo Janette Ross su 
vyru Larry ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadieni 4 vai. popiet Eudcikio. Gaido 
ir Daimid koplyčioje, 4330 So. California Ave.

šeštadieni, gruodžio 29 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios! Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamal
dų bus la dojamas Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. JOSEPH P. JAKUBAIČIO giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini 
patamav ma ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieku:
žmona, vaikai, motinu sesuo, giminės.

La'dotuvių Direktoriai DOVYDAS GAIDAS ir
GERALDAS DAIMID. - Tel. 523-0440

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

S Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

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

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE.

Chicago

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: YArda 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Hl. TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4416

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

RADIJO iKIMOS VALANDOS 
V h*, Ii WOPA.

£ “Lietuvos Aidai’
-KAZt BRAZDtlONYTR

Progrim*, v»d*Į*

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vai. . .vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais' nuo 8:30 iki 9:30 
ril. ryto.

Vedėja Aldona Daukus

Telef j HRmlack M413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos iš WOPA rtotles, 
banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla., 3:30 vaL p.p. 
iš UTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60621

Telef. 778-5374

MUJKXOK CHICAGO I1.L ,bvL 27. 19;9



Marquette Parko Namu Savininkų 
draugijos susirinkimas

Marquette Parko Namų Savi- <iyba. Daugumoj pasilieka seno- 
rinkų draugijos visuotinis susi , sios v ildybos nar ai: J. Baeevi- 
rinkimas įvyko š. m. gruodžio čius, A. Katelienė, Lukoševičius, 

St. Patlaba, A. Earakauskas ir 
Uli. Ht vizijos komisijon išrink- 
!i: Juškaitis, Simokaitis ir Lek- 
nic'uis. Susirinkimas yaldybai 
su teikė tei:ę, reikalui esant, ko-

salėje.
Susirinkimą pradėjo pirm: 

ninkas J. Bacevičius, pasveikt 
. nt-s susirinkimo dalyvius.

Priimta pasiūlyta dit 
kė. Du mirę nariai pigi

'Sistoj'mu. A. Vengrys į: 
nauju nariu. Praeito si

, mo protokolų perskaitė sekre- 
torė Angelė Katelienė. Kadangi 
sekretorė įrašo, tai labai tiks
liai viskas būna užprotokoluo
ta, nors tai ir duoda daugiau 
darbo. Protokolas priimtas be 
pataisų ir vertas pagyrimo.

Vaidyba, norėdama supažin
dinti narius su savo posėdžiuo
se padarytais nutarimais, pa
prašė A. Katelienę perskaityti 
paskutinio posėdžio protokolą.

Spaudai paskirta 8151), radijo 
valandėlėms $75, visiems po 
$25. Gražus mostas.

Kasininkas p. Sadauskas per
skaitė piniginę apyskaitą. 1978 
metų kovo 31 d. kasos 
buvo $12,406.50. Metinės 
mos $3,346.13, išlaidų 
$2,741.48, tai šįmet saldo 
$13,001.15. Pinigai 
banke.

Pirm. J. Bacevičius 
draugijos ir valdybos
apžvalgą. Chronologine tvarka 
perskaitė atliktus darbus, para
dytas peticijas Miesto vadovy
bei, net pačiam prezidentui Car- 
teriui. Susidai- ėįspūdis, kad val
dyba daug dirbo ir verta gilios 
padėkos. Susirinkimas dėkojo. 
Pasigedau revizijos komisijos 
pranešimo.

Nominacijos komisijos pirmi
ninkas p. Juškaitis patiekė val
dybos kandidatų sąrašą naujai 
kadencijai. Iš viso patiekė 17 
kandidatų. Vienas papildytas iš. 
susirinkimo, tai susidarė 18. Į

Pasiūlyta balsuoti “en block”.*Julija švabaitė-Gylienė, 
Vienbalsiai išrinkta nauja vai- das T. Antanaitis ir Povilas Gau-

J. Bjcev čii’s sveikino šven- 
•‘ų proga ir Vilkėjo laimingų 
N.:ujųjŲ metų. Ta proga dėkojo 
valdybai :r niriams už nuošir
dų kooperaviiną, ginant mūsų 
kolonijos aspiracijas.

SusrinkiuK’s Ubai sklandžiai 
praėjo ir baigė:: prieš 9 vai.

K. Bankus

Pra
buvo 
lieka 

laikomi

I
- Sol. Gina čapkauskienė is1 

\ Montrealio pakviesta atlikti me- 
ninę programą Vokietijos LB 
ruošiamame Vasario 16 minėji
me. Minėjimas bus vasario 23. 
d. Huettenfelde.

— Toronto lietuviu Medžio
tojų ir žūklautoji! klubas ruo-; 
šia metini banketą sausio 12 d J

patiekė Toronto Lietuvių Namuose. Bi- 
veikimo

;S»1

Springs — J. Balčiūnas, surink
ta 1,016. — dol., 38 aukotojai.

Dėl nepalankaus oro, kai ku
rių skyrių pirm, ar atstovai ne- j. 
atvyko ir pranešimo nepadarė, i

Pavėluotai atvykęs Centro j 
Vald. vice pirm. kun. Ansas 
Trakis šiltu žodžiu pasveikino 
susirinkusius. i Namai, Žemė — Pardavimui 

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, 2*m4 — Pardewlm«4 
REAL ESTATE FOR SAL« 

_____________t___Apskrities valdybos iždinin
kas Br. Andriukaitis pranešė,! 
kad iki vakar dienos narių mo- ■ 
kesčių yra gauta 830. — dol. Į 
Vasaro 16 gimnazijai gauta 
auka 50. — dol., bendrai šalpai 
surinkta 9,889.50 dol., • iš viso 
jau gauta aukų 10.749.50 dol. 
šiandien dar gavau 2.279. — dol. 
Iš šiandieninių pranešimų pro- 
v’ziriniai suskaičiavau, kad au
kų iš viso surinkta apie 35,000i 
— dol. Kasos stovis iki vakar 
dienos toks: pajamų viso 22,- 
582.75 dol., išlaidų 6.649.14 dol., 
įskaitant ir praeitų metų liku
tį kasoje dabar yra 15.933.61 
dol. Pelno iš 35 metu veiklos 
sukakties minėjimo koncerto, 
dar ne galutinai suvestais davi7 
niais; yra numatoma gauti pel
no tarp 500 ir 900. — dol.

Centro Valdybos iždininko;; ' 
Čepaičio pranešimas:

— Ši apyskaita apims ne pil
nus šiuos 1979 metus, tai yra 
nuo sausio 1 d. iki gruodžio 15 
d. Už geležinės uždangos pasiųs 
ta 261 siuntinys, sumoj e 
$62,396.22. Kokiais būdais siu
timai yra siunčiami už geleži-: 
nės uždangos ir kaip jie pasie-f

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. Virginia 7*774 '

•• 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-j 
mais Marauette Parko centre. Leng
vos 
nis,

pirkimo sąlygos, labai geras biz- 
reta proga.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago; miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

Notary Public
Insurance, Income Tax

1951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 

839-1784 arba 839-5568.

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

Liability apdraudimas pensininkams
i Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

čys pakviesti Lietuvių Rašytojų levičius - fin. sekr., Algirdas 
Krasinskas ir. Vitoldas Ivaška - 
kontrolei, Vernon Bagdis ■ 
tvarkdariu. Charles Tagman, 
Martin Bankit, Jonas Vidūnas. 
Julius Buckley, Tomas Karpi
nius, Jonas Valiūnas ir Antanas 
Tamoshunas išrinkti direktorių 
tarvbon.

Draugijos 1979 m. premijai 
‘s me-lietus platina V. Dauginis ii V. komisijon. Premijo:: 

Dresens. Sausio 13 d. 1 v. po- cenjas vra Lietuviu Fondas, 
pint Toronto “Aitvaras” vaidins
V. Alanto 3 veiksmų komediją’ — Kanados Lietuvių Dienos 

sekančių metų rudenį Įvyks Ha
miltone. Jų ruoša jau pradėjo 

j rūpintis KLB Hamiltono sky- 
svcncia —3 m-Irius, vadovaujamas M. Gudins- 

sukakti. la proga ruošia minė-ijj0 Sudaromos įvairios komisi- 
jimą-banketą sausio 19 d. 7 v.v.Jjos, nuomojamos patalpos ir at- 
Slovakų salėse. Meninę piogra- liekami kiti paruošiamieji dar
nią atliks muz. Gaidelio vado- j)aj 
vaujamas Bostono lietuvių Vyrų 
sekstetas. * i — Hamiltono lietuvių Žuvau-

įtoju ir Medžiotojų klubas “Gie- 
Nijolė Jankutė-Užubuliene, draitis” ruošia tradicini žvėrie- 

Marija Saulaitytė-Stankuvienė,‘nos banketa sausio 2f) į Meni_ 
, Algir-;ne nronrama atliks sol. V. Veri-

piet Toronto “Aitvaras” vaidins

“Saulėgrąžų sala”.
— Montrealio lietuviu Kredi-j 

to Unija “Litas”

j ne programą atliks sol. V. Veri- 
kaitis ir sol. B. Strimaitis.

------- i

— j kia Sibiro taigas, viešai kalbėti- j
• _ ____ ___ 1 • i ’ • z-x •

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

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

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

• Telef. 312 238-9787

— Edvardas Tamulevičius iš
rinktas Worcesterio Lietuvių 
Klubo pirmininku, Albertas Vie- 
raitis - vicepirm., Algirdas Zen- 
kus - sekr., Jack Kasperas - ižd., 
John Yurkinas ir Juozas Matu-

BALFO VAJAUS UŽBAIGA
(Atkelta iš 3-čio puslapio)

mu. 1) 108-tas skyrius — Simo- 
kaitienė, surinkta 1,500. — dol. 
14) 147-tas skyrius Willow

nitj (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 'Sį 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus ku-aštus; I? 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui. Amerikoje ir teikiame infer-] <• 
macijas visais kelionių reikalais. . j

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisia rezervuoti vietas | 
Iž ankstu — prieš 45-60 dienų. į

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIJA NOREIKIENt

nenaudinga, net pavojinga. Siun
tiniai ir aukos yra siunčiami irj 
kitus kraštus kaip Pietų Ameri
ką ir taip toliau, kur tik lietuvi 
ištinka vargas ar nelaimė. Pa-, 
šalpa Yra siunčiama pinigais iri 
siuntiniais. Iš viso siuntinių yra 

j pasiusta 779. Taip pat BALFas 
i suteikia paramą atvykusiems 
nuolatiniam pasigyvenimui iš 
okup. Lietuvos. Pirmą mėnesį 
apmoka butą, maistą ir suran
da darbą. Kai atvykėlis pradeda į 
dirbti BALFo parama jam jau 
nebereikalinga. Ar jis pasiūlytą 
darbą priima ar nepriima, tai 
iau jo reikalas ir BALFas pa
šalpos jam nebemoka. Taip pat 
yra remiama Vasario 16 gim
nazija. kas mėnesi po 300. — 
dol. per metus 3.600. — dol 
Šiais metais šalpai jau išleido 
79,532.02 dol., bet čia dar nė
ra galutinė suma. 1979 metais 
aukų buvo surinkta arti $100,- 
000. — dol.

Gausus namu ossirinkimas 
pietvakariuose

UDRAITIS REALTY
•vairi apdrauda —INSURANCE 
3UTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

karn nuomininkus
6600 S. Pulaski, Chicago 

Teh 767-0600.

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

HELP WANTED — FEMALE
Darblninfcy Reikia

SECRETARY TO EXEC. DIRECTOR

National health agency seeks exp. 
ecretary. Good communication skills, 
vping 65 wpm net. Dictating ma- 
hine exp. helpful. Good benefits & 

salary.
Call Mrs. Zimmerman, 341-1370.
Equal Opportunity Employer M/F

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus*

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

Nearly 
"yping, 
’erfect 
;hildren.

E T A R Y

help wanted. Lite 
general paperwork.

SEC R

seasonal
filing &
for mother with school age

337-0082

M. i!MK US
Notary Public 

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

šymai ir kitoki blankai.

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

Everyone has chain fever end we ve 
got the selection and prices to prove it.

All styles... an widths and 
lengths... all great value and all 

in 14k gold iwvlfofy.
40% off

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — TeL WA 5-2737

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to saveregularfy!
IA 07

see us for 
financing 

AT OUR LOW RATS
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME

P*id and 
Compounded 

Quarterly

OUR SAVINGS 

CERTIFICATES 
EARN UP TO 8%

14k Gold Charms — 30% off

14k Gold Earings — 30% off

14k & 18k Religious Medals — 30% off

HAIL Beauty Supply, Inc.

fi^s9LLNSUR£Di 
- w* Bh~

Mutual Federal
Savings and Loan

Iždininkas Čepaitis taip pat 
padėkojo lietuviškai spaudai ir 
radio valandėlėms už parėmi
mą BALFo vajaus skelbimais 
ir pranešimais. Susirinkusius 
supažindino su šiais spaudos 
atstovais ir radio valandėlių 
pranešėjais: p-lė B. Kemežaitė
— “Sandaros” atstovė, J. Yla
— “Draugo”, P. Venclova — 
“Naujienų”, A. Juodvalkis — 
“Dirvos”, Laugalis — “Laisvo
sios Lietuvos”, Jonas Jasaitis 
nenuilstamas BALFo reikalų ir 
vajaus darbuotojas, ir B. Braz
džionis — “Lietuvos Aidai” ra
dio valandėlės atst. Taip pat 
padėkojo šaulių S-gos vadovei 
St. Cecevičienei už vaišių pa
ruošimą. Dar paminėjo “Mar
gutį” ir ,‘Sophie Barčus” radijo 
•valandėles.J

Ne senai iš okupuotos Lietu
vos pasitraukęs Rimgaudas Ka
siulis rageliu pagrojo kelias lie
tuviškas meliodijas.

Vajaus užbaigimo suvažiavi
mas buvo baigtas Lietuvos him
nu.

Po to sekė vaišės, kurių išlai
das padengė Midland Savings 
& Loan Ass. priezidentas adv. 
Frank Zogas.

A. Pleškys

IELP WANTED — MA L E-F EMA L E 
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

PRINTED CIRCUITS

Inly people who want a future with 
i progressive company need answer 

add. Day and Nights available in
* SILK SCREENING
* NC DRILLING
* PHOTO LAB.
* INSPECTION
* PLATING
Elk Grove Area 640-1050

his

— LŠST Sąjungos Garbės 
eismo pirm. Marijonas šnapš- 
ys ir jo' šeima linki sesėms ir 
■troliams šauliams, giminai- 
iams, bičiuliams, o ypač sąjun- 
os bei daliniu G. Teismų na- 
iams-kolegoms teisėjams tyro 
v. Kalėdų džiaugsmo ir sėk- 
nngų Naujų 1980-ųjų Metų, 
šia proga aukoja Naujie- 
oms $15.)
• SPECIALI 20% 

)A PRISTAČIUS ŠĮ
IĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
eželiai, žiedai, gintariniai karo 
ai, auskarai ir kiti papuošalai 
’ERKAME sidabrines ir auks' 
es monetas bei pašto ženklu 
:olekcijas. Mokame aukšta 
;ainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
amento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

NUULAI
SKELB]

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

State Farm Fire and Casualty Company

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčial — 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, Ill. 60629

2212 WEST CERMAK ROAD

Prm Kaxaxavskaa fVmdeni

BOORSi Mon.Tae.Erl.9-4

CHICAGO, ILLINOIS 60601 
Phone t Virginie M74T 

Thur.9-9 S«t. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Spaudos klubo 
susirinkimas

Ateinančių metų sausio 5 die
ną, penktadienį, 7 vai. vakaro, 
Marquette Parko Fieldhouse sa
lėje įvyks Spaudos klubo narių 
susirinkimas įvairiems klubo 
reikalams aptarti. Bus paskaita 
apie politines aktualijas.

Valdyba

DENTURE WEARERS
• A major e 
advancement

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

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

J — Naujienos, Chicago, Ill — Thursday, December 27, 197t




