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VISIEMS GEROS VALIOS ŽMONĖMS LINKI

Susitarus abiems šalims ir pa
skelbus bendrą komunikatą, 'abu 
prezidentai. Asai ir Sadatas, ap
žiūrėjo Egipto turimus naujau-

AFL-CIO unijų vadas Meany 
prašė prez. Carterio sekretoriu
mi paskirti J. R. Schlesingerį, o

PLAINS, Ga.
ris planuoja dažniau susitikti su
eiliniais žmonėmis Baltuose Rū-

šaltas

Saulė teka 7:14, leidžiasi. 4:23

mui Sirijoje. Vėlyvesnės pastan
gos nedavė teigiamų rezultatų 
iki dabar.

“Išprotėjęs” lėktuvų 
nikas užsidariusiame

Tai beveik dviguba kas buvo 
išleidžiama 5 metai atgal. Pas
tangos sumažinti minėtas išlai
das, gelbsti, bet nadaug. Fede
ralinės pastangos išnaikinti šal
poje įsigalėjusius sukčius šutau 
pė 1,1 bil. dol., bet visdėlto dar 
ir šiandien U iš 3.4 milijono 
šelpiamų šeimų tebėra, šelpia
mos, nors jos neturi teisės gau
ti pašaipos;

ne
Atlanto

Laikraščiai taipgi prisimena 
Amerikos kongreso sudarytą 
komisiją tyrinėti Helsinkio su
tarties vykdymą. Sovietų laik
raščiai rašo: “Nuoširdžiai pata
riame komisijai, kad ji nesikištų 
j Sovietų Sąjungos vidaus rei
kalus”. '

Žmogus žvaigždės niekad nepasiekė, bet jisjvalriai jas įsivaizdavo. Kiek
vieną šimtmetį šviesiausieji protai jas sekė, skaičiavo, kol nustatė, kuriais ke
liais jos-eina. New York© Cooper Hewitt Muziejuje menininkai Hans Hollein 
šitaip jsvaizduoja erdvėje esančias ir nuolat mirgančias žvaigždes. Tikrovėje 
žvaigždės gali atrodyti kitaip, bet menininkas Hollein. šitaip jas matė pačioje 
naujausioj parodoj, kurioj žmogus viską transformuoja, įskaitant ir žvaigždes.

Z. BRZEZINSKI - 
ROCKFELliERIŲ ŽMOGUS

Prez. Carterio patarėjas Ame
rikos saugumo reikaluose Z. Brze 
zinskis, kaip rašo U. S. News and 
Report žurnalas, yra magnatų 
Rockfellerių proteguojamas prez. 
Carterio draugas.

Kas tas išlaidas padengia? — 
Feedralinė vyriausybė arba, tik 
sliau tariant, mokesčių moke
sčių mokėtojai. Tų išlaidų 60%, 
daugiausiai socialinio draudi
mo reikalams, sumoka federa
linis iždas, o likusius 40% — 
valstijos ir vietos valsčiai.

LIŪDINTI CHICAGA VAKAR PALAIDOJO 
MERA RICHARD J. DALEY

Prez. Carteris baigia 
surinkti kabinėta
PLAINS, Ga. —Prez-Jimmy 

Carteris, neatsižvelgdamas i 
darbininkų unijų vado G. Meany 
pageidavimų bei rekomendacijų, 
gynybos sekretoriumi visdėlto 
pasirinko buvusį oro jėgų sekre
torių Haroldą Browną ir darbo 
sekretoriumi -Teksaso -universi
teto profesorių F. R. Marshall’^. 
Be to, jo kabinete bus dvi mote
rys, kurių viena yra juoduke Pa
tricia Roberts.

pondetai, apžiūrint ginklus, bu- tį W. Duncan’ą, tačiau prėziden- 
vo painformuoti, kad ro- tas nepaklausė. Schlesingerio

Kava ir toliau brangs
Amerikos žemes ūkio departa

mento manymu,, kava ir toliau 
brangs.; .Reikės maždaug dvejų 
metų gero kavos derliaus, kad 
kavos kainos pradėtų kristi. Prieš 
T8 mėnesių kavos svaras kaštavo 
127 dol., o dabar jau kaštuoja 
2.24 dol. Gi General Food ben
drovė nuo 1977 m. sausio 3 d. 
už kavos svarą jau ims 2.91 dol.

MASKVA. -- Keičiantis Va
šingtono Amerikos administra
cijai, Maskva pasiryžusi pakeis
ti savo įsisenėjusį ambasadorių 
Dobrynina kitu, jaunesniu as
meniu, kuris nauju veidu ir ma- 
neromis sugebėtų paveikti prez. 
Carerį Maskvos naudai;

Price .i!** nrLibrary of Congress Gr. 
. - - periodical Division

Washinnion, D. C. 2054C

Nežiūrint į didelį šaltį ir 
giausios žmonių eilės laukė lan- 
giausios žmonių eilės laukė ei- 
kyti Bridgeporto gyventtojų, 
įtakingą politiką ir 21 metus 
įtakingą politiką ir 21 metus 
administravusį šį milijoninį 
miestą. Į Chicagą atvyko sen. 
Ed Kennedy atsisveikinti Da
ley, su kuriuo jo broliai klau- 
džiai bendradarbiavo. Tarp iš
kiliųjų svečių Chicagon atskri 
do sen. Walter Mondale, de
mokratų partijos cento komi
teto pirmininkas Robert Stra
uss, apsaugos sekretorius Don 
nald Rumsfeld, politikas Sar
gent Shriver, ir daugelis kitų. 
Illinois gubernatorius Dan Wal 
ker vedė aštrią kovą prieš me
rą Daley, bet jis paskelbė viso
je Illinois valstijoje 30 dienų 
gedulą.

Sovietijos piliečiai 
nesidomi Brežnevu
-MASKVA. — Pradėjus Mask

voje ant aukštesnio pedestalio 
kelti komunistų partijos bosą 
Brežnevą, prisegant jam dau
giau medalių ir rodant apie jį pa
negirikos filmą, piliečiai visdėl
to nelabai domisi. Sakoma, kad 
filmas rodomas tuščioms kino 
salėms, o piliečiai, užklausti gat
vėje. tik pačiais pamaigo. nuei
dami šalyn.

JAVsociaHnės^išlaidossųda- 
ro bene’didžiausia valdžios iš
laidų dalį -— 331 bil. dol. į me-, 
tus, beveik 60% visų valdžios iš 
laidų. Beveik & visos Amerikos 
produkcijos bei gamybos sunau 
dojama socialinio draudimo, 
šalpos, švietimo, sveikatos ir 
visuomeninės bei valstybės na
mų statybai ir išlaikymui.

Masačiuseto senatorius' E. Ke
nedi paprašė prez. Fordo kovai 
sup^usiaPėlaitoe'paskfrtiler 
šų iŠ nelaimių fondo. Prez. For
das jau paskelbė pajūrį didžiau
sios kraštonelaimės vieta.
šimtus mirusių vandens pauk

ščių išplaunama į krantą. Prisi- 
bijoma dėl kitų jūros gyvių li
kimo, kurie George Bank saloj 
veisiasi ir prie jos prisilaiko. Ma 
noma, kad tiršta žemės alyvą, 
susimaišiusi su smėliu Tr kito
mis priemaišomis suketės ir nu 
skendusi į Atlanto dugną užtro- 
škins augalus, kuriais -mintą 
daugelis Atlanto gyvių.
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Georges Bank rajone kas
met pagaunama 32.000 tonų žu
vų, neskaitant vėžių. Vienas žve 
jų laivas jau išpylė atgal į jūrą 
15 tonų sugautų muselių, kurie 
buvo užteršti alyva.

Amerikos žvejai tanklaivio 
savininkams, Thebes Shiping, 
Inc., Monrovia, Liberijoje, iš
kėlė teisme bylą, reikalaudami 
sumokėti žvejams 60 mil. dol. 
Amerikos gamtos apsaugos ad
ministracija mananti, kad laivo 
nelaimė įvyko tarptautinėse 
vandenyse, todėl žvejų civilinis 
j ieškinys, sumoje 69-ties- mil. 
dol., turės būti iškeltas Liberi
jos teismuose.

HONG KONGAS. — Raudono
sios Kinijos lyderiai mano per
tvarkyti ekonominius planus, ku
rie buvo suardyti žemės drebė
jimų ir vidaus įvykių, mirus 
Mao Cetungui.

LINKSMU KALĖDŲ ŠVENČIŲ
NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS, BIZNIERIAMS,

Maskva susirūpino 
Kinijos pavojumi

MASKVA. — Maskvos ponai, 
prisibijodami kinų, susirūpino 
Sibiro likimu. Pirmoje eilėje 
Maskvos ponai žada savo pilie
čiams, kurie laisvu noru apsigy
vens Sibire prie Kinijos sienos, 
mokėti didesnius atlyginimus, 
sudaryti geresnes sąlygas pre
kėmis apsirūpinti, be eilės įsi
gyti automobilį bei motociklą ir 
padvigubinti atostogų laiką.

Chicago, IIL — Ketvirtadie«te,Gruo<ižio-December 23.1976

Pramoninės šalys 
susitarė

PARYŽIUS. — Energijos ža
liavoms brangstant ir jaučiant 
besiartinančią energijos ,krizę 
pramoniniai pasaulio kraštai 
draugiškai susitarė ir pasirašė 
sutartį pasidalinti saulės ener
gijos išnaudojimo žiniomis.

Bandymai JAV ir gal būt ki
tur daromi norit stulės šilimą 
pirmoje eilėje panaudoti namų 
bei vandens šildymui. 1977 m. 
saulės šilimos panaudojimo ty
rinėjimams yra paskirta 175 
mil. dol.

jspeja
MASKVA. — Maskvoje išei

ną laikraščiai įspėja būsimą 
Amerikos valstybės sekretorių 
C. Vance, kad jis užsiimtų kon
struktyviniais veiksmais, kas 
liečia Sovietų-Amerikos santy
kius, ir neliestų temos, liečian
čios žmonių teises.

mecha- 
lėktuve 

peršovė pagrobtąjį sandėlių vir
šininką, kuris stipriai kraujuo- 
ir_ig y^apayojingoje padėtyje.

Peršautas agentas
ČIKAGA. —Antradienį iš, ry

to, gruodžio 21 buvo mirtinai 
peršautas narkotikų ir vaistų 
priežiūros slaptas agentas C. 
Paima. Jo revolveris ir 200 dol., 
kuriuos jis turėjo su savimi, esą 
dingę. Liudininkai mačiusieji į- 
vykį sako, kad moters bėgo 
mašiną nuskubėjo Esenhowe- 
nuo įvykio vietos ir įsėdusi į 
rio greitkeliu.

SAN FRANCISKO. — United 
Airlines lėktuvų mcchanikasj 
ginklu privertė vieną lėktuvų1 
sandėlių viršininką ir kitą lėk- Į 
tuvų mechaniką įlipti į aerodro
me stovintį lėktuvą DC-8. Tuo
met ginkluotas lėktuvų mecha
nikas pats įlipęs į lėktuvą ir už
sidaręs pradėjo reikalauti -per 
-adijo pristatyti drabužių, mai
sto, degtinės ir atsiųsti lakūnus, t 
kurie tuiėlų jį nuskraidint 
žinomą Amerikos vietą 
pakraščiuose.

kongresmanai
WASHINGTONAS. — Tei

singumo departamentas jau turi 
pakankamai įrodymų, kaltinan- 

Besikeičianti vėjo kryptis su- čių buvusius ir esamus kongres- 
daro pavojų, kad išsiliejusi aly- manus nusikaltus priimmant 
va užterš Cape Codo, Nantucke- Pietų Korėjos papirkinėjimo pi- 
to įr Marthos Vineyardo paplū- nigus bei dovanas.
dimius, kur vasaros metu šuva-1 Atstovų. Rūmų etikos komi- 
žiuo j a milijonai turistų, išleis- į tetas turėjo posėdžiauti ir svars- 
dami bent 600 ml. dol. ,tyti P. Korėjos skandalą gruo-

7 MILIJONUS GALIONU ALYVOS
CHICAGA, 111. — Praeitą antradienį Chicagon suskrido Įta

kingiausi demokratų ir vyriausybė atstovai, kad galėtų pagerbtu 
pirmadienio popietę nuo širdies smūgio gydytojo įstaigoje mirusį 
populiarų Chicagos merą Richard J. Daley.

Chicago atskrido naujai iš
rinktas prezidentas Jimmy 
Carter, nuvyko i Bridgeporto 
bažnyčią, kurią dažnai miręs 
meras lankydavo, nulenkė jam 
galvą ir pareiškė našlei ir šei
mos nariams nuoširdžiausią 
užuojautą. Prezidentas Fordas 
pasiuntė į Chicagą viceprezi^ 
dentą Nelsoną Rackefellerį, kad 

(atstovautų krašto prezidentą" 
laidotuvėse. Iš Floridos į Chi
cagą atskrido įtakingas demo
kratų partijos veikėjas N. Har
vey, kuris ilgus metus glauį 
džiaį bendradarbiavo su mi
rusiu meru.

SUSITARĖ ASADAS IR SADATAS
SUJUNGTI VALSTYBES

// The First and GreaUA
Uthuaman Daily in America 

•••••••••••••

’ Tbe LithuaoiaD DaHy Ncm 
Published by The LMhuaoiao New* Puokshieg C©-, lac*
1739 So. Halsted Street, Chicago, IIL 60603 

HAymarket 1-6100 
•••♦••••••••••••••••••••••••e .

Sl Over One Million Lithuanian 
In The United States Ar

valstybių prezidentai sujungti į vieną valstybę Siriją ir Egiptą. 
Pradžiai jie įsteigs bendrą karininkų štabą kariuomenėms vado
vauti. Užsienio politika taipgi bus derinama;

Sirijos prez. Asado ir Egipto, 
to prez. Sadato keturių dienų 
pasitarimai pareikšti viešai ben
dru komunikatu, kuriame nuro
doma keturi punktai bendros ir 
darnios veiklos, tai kariuomenė, 
politika, ekonomija ir informa
cija. Abu prezidentai jau pa
skyrė sujungtų kariuomenių 
bendrą viršininką Egipto gene
rolą A. G. Gamasį.

Prezidentai bus bendro kari
nio štato nariais ir vadovaus 
bendrai tarybai keturių minėtų 
punktų reikalams svarstyti. Be 
to, kiekvieno minėto punkto rei
kalus tvarkys atskiras komite-

.... ' < ■'

Prez. Fordas paskelbė pajūrį didžiausios 
krašto nelaimės vieta

Vakarų Afrikoje esančios Liberijos valstybės tanklaivis, 
vežęs 7.5 mik galionų žemės alyvos į Amerikos pakraščius, už
plaukė ant uolų. Atlante siaučiantieji. žiemos vėjai jį perplėšė 
pusiau, tuo būdu išliedami visą alyvą į Atlantą, kuri ne tik už
teršia vandenį, bet ir troškina žuvis. Georges Bank salų vietovė 
yra žuvingiausia vieta pasaulyje. Į tas vietas žuvų gaudyti ir 
Amedikos žvejams tinklų sugalinti atplaukia rusų laivai.

Gamtos apsaugos administra
cija sako, kad jau 75% laivo bu 
vusios alyvos išsiliejo Į Atlan
tą. Tai, esą, tokios gamtos ne
laimės dar nebuvo. Anglijos 
tanklaivio nelaimė 1967 m. te
sudarė tik % dalį Liberijos tank 
laivio nelaimės.

-t.M .'--.m-,.

Maskva prisipažno
WASHINGTONAS. — Gauto

je Washingtone iš Sovietų paš
to ir telefonų komisariato tele
gramoje paaiškėjo, kad rusai 
visdėlto švitino JAV ambasadą 
Maskvoje radiaciniais spindu
liais. Po keturių mėnesių tylėji
mo pripažįstama, kad radiaci
niai spinduliai ambasadoje ga
lėjo būti darytų Maskvoje ban
dymų pasekmė.

Egipto užsienių reikalų mi- 
nisteris pareiškė, kad praeis dar 
daug laiko’iki abi valstybės su
silies galutinai į vieną tautą. 
Ministeris priminė, kad į Žene
vos, Šveicarijoje, taikos dery
bas Sirija ir Egiptas pasiųs at
skiras delegacijas, jei nebus nu
tarta pasiųsti vieną bendrą de
legaciją, kuri atstovautų Egip
tą, Siriją, Jordaną ir palestinie
čių organizaciją PLO, ir, gal būt, 
net Libaną. .

Egiptas ir Sirija panašiai jau 
buvo susijungusios 11958 m., bet 
arabų sąjunga, sapnas buvusio 
Egipto lyderio G. A. Naserio, 
sugriuvo 1961 m. rugsėjo mėne-1 dodoma Egipto karinės “paslap- paskyrimui pasipriešino kaiku 
syje, įvykus kariniam pervers- tys”. rie liberalai.

CHICAGA. — Federaliniai re
zervų tarybai rodant ženklų, kad 
ji palengvins kreditus ir steng
sis juos atpiginti,'Čikagos didie
ji bankai atpigino pirmųjų pa
skolų nuošimčius iki 6%. Toks 
atpiginimas liečia trumpalaikes 
paskolas duodamas biznieriams 
ir kitiems bankams.

Akcijų rinka, pajutusi kredi
to atpiginimą, ėmė nusistovėti, 
bet žemės alyvos pakeltos kai
nos ir nežinojimas, kaip tai atsi
lieps j pasaulio ekonomiją, aka- muose. Taipgi jis yra pasiryžęs 
jų rinka visdėlto palieka slip? dažniau lankytis eilinių žmonių 
na. ir nežymiai svyruojanti. butuose, keliaujant po Amerką.
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Dramblio kaulas. Inkrustuota 
imtą tūkstančių jau duota...

Čia tik tiems, kurie supranta
- Rodo mums neva Rembrantą

Svajonių taip sukurta — 
Kadaise laumių užburta.

Apdulkėjus statuetė.
— Marija Aiituanetė

t t' i- ta.
i miltų.

S.. Bukis

justas
įžymėta preiskurante 
. Alighieri Dante...

lohjelenas
o Didybė Mitridatas * 
udijuoja potentatus...

alini" i

senai
drau-

.-f...

Su “audringa” kuafiūra 
apskrita miniatiūra...

Tabokinė

— O kąm tos baidykles reikia 
Xš juk -pąti per dieną būnu dar

'eyriįos vardu gaminti, 
gal už kampo čia...). Apmint

’embfantas

— Labai paprastai. Visi žino, 
kad vieno ar kito dalyko pada
ryti negalima. Tačiau atsiranda 
koks nors nevykėlis, kuris ne
supranta, kad tie dalykai yra ne
galimi, todėl ima ir padaro gali
mais.

gąutojų kultūrinėje programoje, 
kujipje buvo nagrinėjanti Lęni- 
ao raštai. Apžįūrėj-ja/visus įren
gimus, vienas turistas paklausė:

— Qal tūtų galima žinoti, jei 
tai ne paslaptis, kiek jūs moka
te tiems darbininkams už pralei
dimą čia dviejų savaičių?

Įšrądčjai jr išra^ipąj
Garsusis mokslirdnkss Einš

teinas buvo paklaustas, kaip at
iranda didieji išradimai, kurie 
'akeičia pasaulį? Einšteinas at
sakė;

arbatą? Ji turi y jis tų nuo ko
sulio skonį,
Vilniaus restorano padavėjai.
Padavėja atsakė: , / **<’

— Jai turėtų būti arbata. Mū- 
ų Lava dažniausiai turi terpen- • Iš Floridos atėjo linksma 

jnia. kad Ąuburn unjversjtetąs 
gaus 14 milijonų dolerių liku
čius, kuriuos nepraleido per 20 
mėtų baigę savo gyvenimo ge
ras dienas 150 šunų. Tokį tes
tamentą padarė tūla milijonierė, 
turėdama sveiką protą ir tvirtą 
atmintį.

• Sakoma, jog virimas, skal
bimas ir - indų plovimas daug 
smagumo atima iš vedybinio gy
venimo, tačiau kaikurie vyrai vi
sa tai sugeba padaryti šypsoda
miesi...

alinkėję visą gerą.
i geriems žinovams dera, 

rižadėję dar užsukti, — 
aikomės greičiau pasprukti...

Arėjas Vitkauskas

Vietoj haidyklšs

— Kodėl, kūmute, nėpastata 
baidyklės savo darže? Tau visai 
uogas paukščiai nurankios. — 
anė kaimynė savo draugei. Drau 
ė atsakė:

Tarybiniuose Druskininkuose
Kultūrinio bendradarbiavimo 

ądovąs r-odė kapitalistinių kraš
tų ekskursantams Druskininkų 
kurorto poilsio namus, kuriuose 
parinkti darbo spartuoliai pralei
džią dviejų savaičių atostogas.

Vadovas rodė didelius miega
muosius. kuriuose, kaip kareivi
nėse. sustatytą po keliolika lovų. 
Vasarotojai privalo atsivežti sa
vo pagalves ir lovos skalbinius 
Vėliau turistams davė paragau
ti pietų, leido pabuvoti atosto-

: art m imas žmogaus 
u garbės autoritetu — 
■ažymys, jog šokam, 
rojau t puskvailių kvartetui.

ą^luniąs — perteklius 
vvos gamtps gamyboj. 
Taudo.ia”t ji te skrunulų, 
loboj reik būt sargybos.

iėda—prasto jausmas, pasakęs, 
as ir kur jau negerai, 
'et to .jausmo nesimato, 
ur galią ir pinigą?.

Kaimieras EaHrukonis

IV“! ou s n’arka'ls vaikinas 
D: ikib makštyje — rubinas...

Lencs Anglijos peizažas

Sftrlė leid šasi išblėsus...
Atmosfera — kaip nudvėsus..

We think the new Sealy 
Fosturepedie is your very best 
mattress vaiue. I challenge 
you to prove it to yourself! 
Buy it. Try it for a month . 
If you aren’t 100% satisfied....

ja leidimo negalima’ vartoti vi
sokių patentuotų vaistų.

Šokįai be muzikos, tai kaip 
sriuba be druskos. Don Pilotas

me.aąas
i ku, kinų. Aišku, senas, 
gamyba — ir koks menas

turn,. Kur vedybos būna be mei
lės, ten atsiranda meilė be vedy
bų. Jei nori sužinoti pinigo ver
tę, tai bandyk pasiskolinti. Mes 
visi turime kartu laikytis, ki
taip mus visus pakabys atski
rai. Nuolatinis aimanavimas yra 
blogiausias atpildas už naudo
jamus patogumus.

(Benjaminas Franklinas)
• Nūs to t rūkyti galima, tik 

reikia pagalvoti, kad rūkymas, 
kaip vaikų žaidimas, brangiai 
kainuoja.

• Gerti nustot taip pat gali
ma, turint galvoje, kad žuvis 
alkoholyje greit nustiptų.
,• Geras poetas, yra geras mu

zikas, o muzikas — geras poetas. 
Vienas ir antras pučia vienon 
dūdom

iudvikų puošnių epocha...
;Dirbtą, žinoma, pas Blochą...)

’.vąkidės
""b ’ \

kalbėti mums mėgina: — 
as turėjo žozefina...

jdyEės liekana
Epoletas. Kiek apdriskęs... 
ako.: Fridrikas Didysis...

actekų a;ba majų 
■Kjsi ši meną gąjų

c pgClp gĮpgjgjpkO, Ufc
sirpinėjo t'me posėdyje pa^tgr 
1 ršįs, jų sklęi imu ir pagal tai 
daįė ius nutarimus visų 
salininku vardu.

Toje d\ iety korespondentų ko- 
respondenci oje yra ir tokie sa
kiniai:-

. Naują orgąhįtąpiją

'merikos lietuviai jau 
įsteigė Teisybės mylėtojų 
gi% Atro’o. kąd jąų kųpiąsi 
naūja organi?acija — žfeteisy- 
b's mylėtojų. Tam yra jau ge- 
y'' r-a d įa.

Du korespondentai, matomai iš 
ankstą sųsįtąrg ir bendrai veikT 
r ąmj yipnas k^ld^inąs. p antras 
ząlątydąDaąs, parašė 8 cplįu įjgu; 
mo k.oręsi}im.d^cya 
r ų aprašydami Marquette Par- 
ko Eiėtu\ių Namų Savininkų pr- 
gągpąę iGš yaįdyąds posėdį. Iš 
kąresnon’ęncijps-ir kitų Salti
n'-' p§£i.škėĮpj k|d. valdyba, vą-

rin^ k f
i -a’o

‘jie e’gėsi pikčiau, nei okupuo- 
ateistai’ yra biaurus 

šmeižtas”.
bežiūrint ąiškių melagys

čių posėdininkai pa kvrė auką 
šias rietas žinias paskelbusiam 

tei^vS? rašąnčioips 
— nieko- 
irik miau abejų ko- 
"-»r ei prašoma už- 
dainele:

Teorija be praktikos

Jaunas psichiatras, buvęs pui
kus studentas, sulaukė pirmą pa
cientą savo kabinete. Elgdama
sis pagal visus profesorių nuro
dymus — kreipti dėmesį į li
gonių darbo bei gyvenimo įpro
čius, jis paklausė, koks yra pa
ciento užsiėmimas, o sužinojęs, 
kad auto mechanikas, nurodė:

— Prašau gulti po šia sofa...

š AKEČIŲ ENCIKLOPEDIJOS

Glamta — mus motina gražuolė, 
švelni, kaip saulės šilima.
Nuo jos įstatymų nutolus, 
šnyiksta jos meili globa.

lana — žodelis menkas, 
;et dėmesio jis vertas: 
Užmiršę jį aistroj,
les būsime bėdoj.
lemąstant mum per daug, 
linia kvailais apšauks.
) pataikaujant skilviui,
.ie durų rasim mirti.
>etrokštant daug gąrbės, 
eks klumpėmis avėti.

garantija — meilėj — 
akštųtęs čiulbesys:
■ai surląsnps sparneliais ■— 
eliks tjk ilg.esys.

Garantija bizny —
:sai kita dairą:

■ it pliką, kaip tilvikąj ’ 
is gąl palikt ±ąyę. . j:

anytojas — piemuo, 
ar to j antis botagą;
ganytojas žmonių —
'ėjas, kapitalą.

”rbė — nunokęs obuolys: 
leyalgysi — supus,
ivąlgysi — rebus.

i laiko tik šypsnys.

šuns jis nevalgo

Portugalas atvyko į Ameriką 
plaukyti savo dėdės. Dėdė savo 

;ve ią pasitiko stotyje, aprodė 
niestą ir nusivedė-j užkandinę 
lietums. Dėdė, norėdamas pa- 
irodyti Amerikos mandrybė- 
mis, užsisakė populiarių “hot 
ogų” senvičių. Dėdė valgo 

‘karštus šuniukus”, o brolėnas 
šsišiepęs žiūri.

Ot skanu... Kodėl fu ne
valgai ?, — paklausė dėdė.

— Tau, dėde, gal ir skanu, bet 
pas mus, Portugalijoj, šunų ne
valgo, — atsakė svečias.

The Unique Back Support 
System how made even 
firmer; more durable with 
stronger Dura-Edge.
Six-layer comfort, - n —
scientifically “pro- 
grammed”coils, extra dr
firm .torsion bar 
foundation with. 
patented steel slats.
Designed in coopera- r > 
tion with leading ortho-'^?^VJ^\^^^S^^^Z\V 
pedic surgeons for firm 
supportdesigned to 
give you your money’s worth! ‘
POSTUREPEDIC ROYALE
Extra Firm or Gently Firm

Full Size ea.pc. $159.95^l|
■ ■ Queen Size 2-pc. set S379.95

Twin Size ea.pc. $’ze 3-pc. set S549.95

/enzelis — Napoleono. 
\uksas — iki galo plono.

P A A? TIKT AIL}

P<> 1-eta.v

Lietuvaitės ir italės 
. . - - - ■ - --*4 s L' ■ *■-

Ctudęn|ų biuletęnip' “Ąšią” Į1 
nę. atspausdintas stud. Stankaus 
toks ketureilis:
Italai sako “ella vi<Ja”
Stebiant darnią, grakščią

S . [merginą.
Lietuviai lėtai taria:
Išvydau panelę Vidą.
Tą patį ir amžiną vaizdą 
Puošniose italų vilose, 
Žemaitijos kalvose 
Susapnavau jos vyzdžiuose. -

iMM MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄVlCiUS

Vazos, krištoliniai in:Iąi.
ei\ė (— garbina ja indai)

Lihe. arnika

yąi 'yba pasmerkė mela
gingu žinių sk'eidėjys. Be to. 
viii peikė tuos individus, kurie 
užpupjė kuriją prie altoriaus^ 
krjp skeį ė ^n^ųda.

Tas me dingas žin;as paskel 
bė”pra' VI. T amo aus straip
sniu, gi 'e yni dek atai, bu v

• ii ą >Tar: >nu 291 nr 
'r ^avo rarršris pat'ir

1 “vi kas n :j> rrad'io^ 
Įame yia iškreipta, me 
p- io tvirtipimas, kad

•rwroyr

No morning 
baekgęhę froiji sleeping 

ong too^soft 
mąttręss.
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Pradžia buvo, padaryta či- ;

KA M* KR a HiZW v »h

išėjusi ‘r gulini* gaut) kiijum rinkoj*
t - i

AMERIKOS LIETUVIU PO< ĮTIK A
Kazio Hidlauskii knvi>a apie hr'nviij iihmmi.

gus daryti įtakos į kramto politikų ĮU7 psl Kuilio S1JU>

Knygom bu* lisiysio*. jei h' Dm Oi deru
bus pasiųstas tokiu aOcc*u; v 

N A U JI E N O S.
1739 So< Haisted SU Chicago, AL 60608

viski n negalės pasididžiuot'. "NAUJIENCS5 
v v pr .Senelių išradirhU. I

O. Alfftminieiiė I

Taupykite dabar ssiri•n

s s 
II
A ..t $

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di- 
• delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

gaudamos jos vaiuxfj srožį, 
audė spalvingas juostas, sudek / 
Ins savo apdarpi. taip gi raš- ■<—z 
(uotas stalįescs ir lovatieses.' 
Trūko tik hmgams, luboms bei 
kt. papu* sti. įsižiūrėjus į žvai

' Trečias dešimtmetis baigiasi
kaip naujoji lietuvių ateivių patvarumas, svarbiausia duo- 
banga, įsikūrusi svetingoje ~ —
■Amerikoje, kartu su kitomis, 
čia' gyvenančiomis tautomis.
švenčiant Kalėdas pagal pa-! pribrandinto rugių varpose gaus mėlynėje, bei žavius sau-Į 
-protį, prisistato Mokslo ir Pra pagrindiniai kasdienos duonai, lėtekius ir saulėleidžius,

l
Dalgiais nukirsti pageltę tu-!

gos kaip vyrų, taip ir moterų

na maitintoja apsirūpinti, pra
dedant nuo žięmkenčio grūdo, 
rudenį pasėto ir kitos vasaros gždėtą flangų skaidrioje tlan_

Kalėdas pagal pa-į pribrandinto
vi e-;

J nai ar gal kelioms kilo mintis] 
i n u regzti saulutę ar žvaigždutę 
iš ruginių šiaudų, turinčių gel
toną spalvą ir saulėje, bei žibu-i

monės muziejuje visuomenei;
su savuoju tautiniu menu'iš-Į . .... . , .I gių stienai su prinokusiais 

gludais, po išdžiūvimo susta-
Tanpe kitų įvairiomis spal- tvtose gubose, buvo suvežami! ..............................

-vomis žvilgančių eglių dauge- į kluonus ir ten (pluktoje aslo-Į110 als>,sP*n męių au
- no lankytojų demesį- patrau- je ar jau-joje spragilais įsku- 

■ kia lietuviškoji, kukliai papuoš liauti. Kad šiaudai išliktų
•ta Tankų darbo vadinamais 1 sveiki nesulaužyti ir nesutru- 
šiaudinukais, atseit, iš siu-1 pinti, buvo, suguldomi su.var- 
šiaūdų padarytais. Kai susido- pomis išilgai ir lygiai gretose, 
mėjimas jais metai iš metų ne- nes iš'rugių ilginių šiaudų bu- 
mažėja, verta apie juos pla-j vo dengąmi stogai.
čiau pasisakyti, tuo labiau, jog. Moterys ir- merginos, atlik
tai y ra vienintelės'pasaulyje damos namų ūkio ir laukų dar 
lietuvių tautos išradimas. Į bus, pagal sayp moterišką pri-

. ■ Jo istorija siekia ne vieną gimt j negalėjo nepuoselėti gro- 
šimtmetį į praeitį. Laikas, ka_ • žj, tiek apie save, tiek aplinko- 
da žemdirbių krašte Lietuvo- je. Augino gėles po langais rū- 
je (dar ir kitur-) nebuvo'kuru tų darželiuose, iš pievų gėlių 
varomų priemonių ūkio dar- pynė vainikus galvai papuošti. į neį kaimuose, nei miesteliuose 
bams atlikti, vyravo fizinės jė- Priaugusios prie gamtos ir pa ir bažnytkaimiuose eglių puo-

puoštomis eglėmis.

kė, nes greitai paplito apylinkė 
se ir toliau; pradžioje* žinoma i 
primityviai, bet laiko tėkmėje 
viskas tobulėja. Kaimo sekly
čių palubės laisvoje Lietuvoje 
vis dar tebebuvo puošiamos: 
“saulutėmis” (tas vardas visą i 
laiką pasiliko); bei žvaigždutė 
mis; ktipgi kabojo prisegtos 
prie langų -viršutinių staktų, 
prieangiuose ir kur pritiko, bet 
ne Kalėdinėse eglėse.

Reikia žinoti, kad Lietuvoje

CHICAGO AUPYMO

Vietoje Kalėdinių sveikinimų, aukoju- Naujienų vajui $20 ir“' 
$5 už kalendorių. Žiemos švenčių — Kalėdų proga sveiki
nu visus gimines, prietelius ir geros valios lietuvius. Lin
kiu: visiems linksmai praleisti Kalėdų šventes ir laimingai 

sutikti Naujuosius Melus.

JUOZAS MOCIŠKIS
Šimo kultas neprigijo. Rusu kvietė iš Grand Rapids Mirh. žy 
caro „valdymo laikais,aukštieji mią rankdarbiu, menininkę U. 
ir vidutiniai valdininkai egles Astrienę. Jau antri metai kur- 
puošė, taip pat ir dvarininkai Mi wk(J Ford Ci(y pretybos 
bajorai. Tada eglės , su dova- 
nelėmis buvo skirtos vaikams,! name’ ^ene P* P* su
gerbiant • gimusį šv. Kūdikėlį, TUPS ^rsus jau lanko 
šakos, buvo -prikaišiotos spal- * kitatautės; mokosi pas jau 
votų žvakelių ir vakarais užmokusias ir privačiai, 
degamos.

Lietuvos liaudis labiausia togoje, dabar jau praktikuo- 
vertino Kūčių šventę. Tą dieną, jr kitose kolonijose. Tas- 
iki vakarienės nevalia buvo 
valgyti. Vakarienės laikas — 
pasirodžius vakarinei žvaigž- į gah-cĄ^ti standartiniu 
dei danguje. Kaip žinia, buvo pramnės objektu, jei nebus juos 
laužomos plotkelės priminimui reklamuojant visada pabrėž- « Hot Springs, Arkansas 
Kristaus ^daužomai duonai.su ta, jog tai yra:lietuviškas me- 4 
apaštalais . pagal jų dvylikost nas> tokių atvejų jau mato- « 
skaičių, valgių-pateikiama’dyy, spaudoje, kad rodant foto-, 
lika iš javainių, daržovių ir žui frafijas parašoma “Kalėdiniai 
vies. Po vakarienės būrimai, šiaudinukai” ir tiek. Kai tuo 
pirmiausia traukiant šieno stie tarpu jie. nėra- pagaminti iš 
belius iš po statiesės ir kt Vė- šiaudų, bet .iš popieriaus _
liau kas galėjo visi važiavo ii plastikos. Kiti labai gražūs net 
artimiausią bažnymą Bernelio I Sll garbanomis. Dar tuos “šiau 
Mišioms vidurnaktyje. Kalėdų dinukus” sutarptautins ir pa- 
dieną taip pat pamaldos, pas- yardės gamintojų bei naujų 
kui svečiavimasis irpasilinks mokytojų, kaip štai Helen Pi- 
minimai. Ir taip visa laiką. Ne jus, 'Lauren’ Kentra, Kirski 
kertant-ir nenaikinant eglių. Ijr fct Jas paskaitęs čia gimęs

Nepriklausomoje Lietuvoje^ iietiiviskas -jaunimas, jei rek
lamuos tik kaip ^Kalėdinius pa-, 
puošalus, nežinos, jog- tai lietu.

3449 So. Lituanica Chicago, I1L 60608

KALĖDŲ proga sveikiname per Naujienas 
visus gimines ir draugus, taip pat mūsų se
nuosius ir naujuosius kaimynus, visiems lin
kėdami džiaugsmo ir laimės Naujuose Me
tuose.

pramnės objektu, jei nebus juos

ar

> pas mus
DIREKTORIAI

rodo kad ilgainiui gamyba 
šiaudinukų įgaus masinį pobū

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ir- .

LINKIME SAVO TAUTIEČIAMS

O

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

MARIJA ir ANTANAS RUDIS tu Seimą

UTHUAN1AU RADIO FORUM

ir Skolinimo Bendrovės
VALDYBA IR DIREKTORIAI LINKI JUMS LINKSMŲ KALĖDŲ. 

STIPRIOS SVEIKATOS, SU JŪSŲ PAGEIDAUJANČIU NORU, 
KAD VISKAS IŠSIPILDYTŲ.

_........_ . -u A-A- ■

CHICAGO SAVINGSAND LOAN ASSOCIATION
6245 So. WESTERN AVENUE CHICAGO, ILL. 60636

GRovehill 6-7575

Philomena D. Pakel, Prezidentė ir Direktorių Tarybos Pirmininkė 
John E. Pakel, Vykdomasis Viceprezidentas ir Direktorius

Garret J. Pakel.
, Al Kueltzo 

Dr. Raymond Bartz 
William R. Sebastian 
Edward Bock

lietuvės baigusios aukštuosius 
mokslus ir gyvenusios miestu© 
se kurios buvo kilusios iš kai
mo, kai pagal vakarų papro
čius pradėta Kalėdų švenčių 
metu puošti, egles —r jos panau 
do jo ir savo prigimtas ^saulu
tes’’ iš šiaudų. Išemigravus j 
užjūrius, taip pat ir kaimie
tės atsivežė savo meną su sa
vimi. Gražu, kad čia gimusios 
lietuvaitės susidomėjo 'juo"' ir 
jų gaminimu panaudojo savo 
talentus, nes kas metai mato
me vis įmantresnius, vis sudė
tingesnius “šiaudinukus”.

čia gimęs lietuvių kultūros 
muziejaus savininkas St Bal- 
zekas neužtruko steigti kursus 
kas metai prieš Kalėdas moky
ti šiaudinuukus dirbti. Tam

Pageidautume, kad ateinančiais metais sumažėtų mus skiriantieji maži, dažniausiai aš
* v * - ■ ' , ' T’ ■ • M- . ' y

meniškos ambicijos dalykėliai, bet būtą sukauptos kiekvieno geros valios lietuvio visos pas

tangos dideliam ir vieningam Lietuvos išlaisvinimo darbui. Tiktai vieningas, gerai organi

zuotas bendras darbas bus naudingas pavergtai mūsą tautai.

Linksmu Šv. Kalėdų ir Laimingu Naujų Metų 
visiems draugams ir kostiumeriams linki

PRospect 6-3140

Taupykite - dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die- .f 

. ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 1 
dienos. >
Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted St, Chicago, BL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

įsteigta 1923 metai*. TEL. 421-3070
. Įrtal^oe pietnose kiemą® automobfliama pastatyti.
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ANDRIUS MIRONAS

kūmos,

Gamtinė# įdomybės

! dešimtimis tūkstančiu lietuvių 
j darbo vergų stovyklas Sibiran, 
kas žudė nekaltus lietuvius, kas 
juos grūdo Į kalėjimus, kas juos

nę” ir leidęs svieto perėjūnui naudoti jėzuitų centrą at- 
I vežtai komunistų propagandai rodyti. Tai kur čia yra 
jėzuitų namų prižiūrėtojo nusistatymas? Kur yra visuo
meninio lietuvių gyvenimo kultūra? Nuo kada nekultū
ringas žmogus gali vesti kultūringą darbą?

Aido Tarpeklis (Echo Canyon)
Point. Džypais pasiekiamas iš pagrindinio 190 kelio

me dideliame kultūros “židinyje” rodyti, tai Chicagos 
lietuviams jau buvo perdaug. Jie ryžosi pasakyti jėzui
tams, kad viskam turi būti ribos.

šaltinis (Travertine Springs), pirmasis atrastas 1849 
perėjusių Mirties Slėnį iš Amargose dy-

I be jėzuitų centro bus pakirsta kova dėl Lietuvos laisvės. 
’Amerikos lietuviai vedė kovą už pavergtos .Lietuvos lais- 
, vę, kol jėzuitų centro Amerikoje dar nebuvo. Jie ją ves 
į net ir tuo atveju, jeigu jėzuitų centras Maskvoje suktų 
filmų Chicagos lietuviams nerodys. Amerikos lietuviai 
Sovietų propagandistų suktų filmų nelaiko kova dėl Lie
tuvos laisvės. Tėvas Kezys to nesupranta, Jeigu jis būtų 
tiksliau informuotas apie lietuvių tautos vedamas kovas 
prieš sovietinę vergiją, tai jis panašiai nebūtų pasielgęs- 
Jis nebūtų pakenkęs lietuviams jėzuitams. Lietuviai yra 
dosnūs ir kantrūs. Jie kantriai tylėjo, kai čia atsidadę 
jėzuitai parapijas skriaudė, saviems tikslams naudojo 
sunkiu darbu klebonų ir vikarų išugdytą gerą valią, jie 
pro pirštus žiūrėjo į jaunimo “šokius” ir privačiuose kam 
bariuose “laikomas”.mišias, beta kai marksizmo kursus

tautos laisvę, už. Lietuvos išli
kimą garbingų tautų tarpe;

Tikrai yra liūdna, kad dar ir 
šiandien atsiranda lietuvių, par
sidavusių pavergėjui, kurie kan
kina savo brolius, juos perse
kioja. Rusai stengiasi lietuyių 
rankomis smaugti lietuvius. Tax 
gėdingas darbas, neturįs rasti 
vietos kultūringoj tautoj.

ar išmarino tūkstančius lietuvių, 
kad pavergė Lietuvą, kad Sibiro 
taigas patręšė beturiu kautais, 
kad lietuviai savo gimtojoj že
mėj padaryti beteisiais vergais, 
ar už tai, kad geriausių Lietuvos 
sūnų — partizanų, kritusių kovoj 
su pavergėju, kūnai buvo žvėriš
kai valkiojami turgaus aikštėse, 
kabinami už kojų prie stulpų?'

Pavergėjo padarytos žiaury
bės amžiais bylos Lietuvos vai-

Bet įdomiausias vakar cituotos pastraipos sakinys 
yra toks: “Atimk Jaunimo Centrą — sugriausi ir Chica
gos lietuvių kultūrinį gyvenimą, pakirsi kovos dėl Lie
tuvos laisvės akciją”. Pats Kviklys gali tokiu tvirtinimu 
tikėti, bet didelė Chicagos lietuvių dauguma žino, kad 
yra nepaprastai jau perdėtas tvirtinimas. Būtų daug 
gražiau, jeigu jis savo tvirtinamus konkrečiais duomeni
mis būtų parėmęs, bet jis kerta iš peties, apie įrodymus 
visai negalvodamas.

Kiekvienam yra aišku, kad 
komumštai, pavergę Lietuvą, 
tremdami lietuvius Sibiran, žu
dydami,grūsdami juos į'kalėji
mus, atimdami iš ūkininkų že
mes, pastūmėjo lietuvius arti
miau bendradarbiauti su vokie
čiais. Lietuvos pavergėjas tas 
žiaurybes vykdė dar taikos, o nė 
karo laike. Taigi tikrieji kalti
ninkai, pastūmėję lietuvius arti
miau bendradarbiauti su vokie-- 
šiais, yra Lietuvos pavergėja, ko
munistinė Rusija vergų im
perija ir dalis jiems parsidavu
sių lietuvių, kurie padėjo sųda- 
rinėtir komunistiniu teturimi ta
riant, liaudies priešų sąrašus ir 
talkininkavo juos šūimaūž — 
tremiant Sibiran, t :

caga atidžiai skaitė. Reikia manyti kad ir Draugo redak
toriui kun. Prunskis paruošė panašų reportažą, bet iki 
šio meto Kviklys su kitais savo bendradarbiais neleido 
kun. Prunskio reportažo marijonų laikraštyje spausdin- 

verčia Chicagos katalikus skaityti 
patirti, kas Chicagoje darosi.

apie ruošiamus piketus, apie & vaL- vakaro nuvyko paši
ls Kanados atsibastęs berniokas jį įtikino, kad fil-| žiūrėti. Kaip tik metu prie jėzuitų centro atsirado ir Drau 

redaktorius kun. J. Prunskis. Jiedu pasikeitė kėliais
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Komunistų pyktis • nežino ri-1 
bų ypač tiems lietuviams, kurie, 
anot jų “dėl ideologinių įsitiki
nimų, o dažnai net ir asmeniniais 
tikslais ne tik tapo pikčiausių 
lietuvių tautos priešų sąjungi
ninku, bet' ir padėjo jiems per . 
specialias žvalgybines tarnybas”.

- ->
Čia tai jau reikia gerai pagal

voti, kas yra Lietuvos pikčiau- ' 
me pasakyti, kad Naujienų redaktorius piketu ir dettionš(sias priešas? Kas pirmas paver-

KultūrinĮ gyvenimą gali vesti kultūringi žmonės. Jie 
turi orientuotis ne tik mokslo, mėlio ir literatūros klau
simuose, jiems turi būti suprantamas ir pavergtų tautų 
laisvės troškimas. Kultūringi žmonės privalo prisilaikyti 
kultūringų papročių, neskelbti netiesios, nemeluoti, nus
tatyti faktus. Jėzuitų centro atsakomybė patikėta jau
nam vyrui, kuris apie lietuvių tautos vedamą žūtbūtinę l ką tas jėzuitų biuletenis 
kovą neturi jokios nuovokos. Jis rengėsi rodyti Chica- šeiiėn ranką ir leidžia skaitytojams spėlioti. Kad nekiltų 
gos jaunimui pavergtoje Lietuvoje komunistų susuktą [jokių abejonių ir nebūtų neteisingų interpretacijų, nori- 
filmą- paruoštą specialiai Lietuvos prijurigimo prie So 
vietų Sąjungos 35 metų proga. Jis nežinojęs, kokiais su-’tracijų prieš tėvo Kezio padarytą klaidą neorganizavo,. gė Lietuvą, kas pirmas trėmė 
metimais tas filmas buvo paruoštas, ir joje neįžiūrėjęs j jokiuose pasitarimuos nedalyvavo. M. Gudelis, patyręs 
priešo interncijų

jonus metų praeityj^— Tačiau dabar kaitri saulė šil
do pečius ir mes ramiausiai vaikščiojame apie nedide
lę balelę, žiūrinėdami išstatytas mokslines informaci
jas, visiškai besi jausdami esą daug žemiau motinos 
— žemė& geferiėse.

čia prisimifiiau, kad mudu su žmona esame buvę 
dar žemiau kalnų gilybėje — Carlsbądo Urvuose, kur 
buvome nusileidę beveik į 800 pėdų gilumą. Skirtu
mas toks, kad ten nematėme dangaus skliauto, o čia 
švietė skaisti saulė, ^arlsbado Urvus esu aprašęs no
velėje “Laima"* kuri buvo atspausdinta “Naujienose” 
1966 m. .tarp rugpjūčio 19 ir 29 d. aštuoniose atkarpose.

Dailininko Paletė (Artistė Palettė), jau anksčiau 
paminėtieji kalnų vaidai Oksidacijos dėka uolase 
gavosi įvairių spalvų ištisa skalė. Jas pamatyti galima 
iš arčiau, apvažiuojant automobiliu specialiu vienos 
krypties keliuku kuris gana šiurkštus1 padangomsų 
Ryškiausios spalvos gaunasi prieš saulės nusileidimą; 
kai kalnai atrodo tartum kokia milžiniška mozaika.

(Bus daugiau)

mas buvo grynai kultūrinis darbas. Atvykusiai delega
cijai jis pasakojo, kad “Kultūrinius renginius” jis kido sakomais, porą kartu perėjo taką sū piketininkais, išklau 
cijai jis pasakojo, kad “Kultūrinius renginius” jis leido sinėjo jų apie demonstracijos priežastis ir tikslūs. Kuri, 
ruošti anksčiau, jis yra pasiryžęs parodyti, kaip Vilniuje Prunskis,-norėdamas tiksliau skaitytojus informuoti, nu- 
lietuviai šoko “tautinių šokių šventėje.” Pasvarstęs at- ėjo į vidų pasižiūrėti, ar kas nors atėjo rodomo filmo žiū- 
vykusių delegatų suteiktas žinias, jis nutarė neleisti mi- rėti, o Gudelis, gerokai pedšalęs, nuėjo namo.
neto filmo rodyti, vėliau nutarė iš to filmo iškarpyti “pro- Sekančios dienos Naujienose Gudelis įdėjo reportažą ti. Patys marijonai 
vokuojančias vietas”, o vėliau jis “pakeitęs savo nuomo- apie jėzuitų namo piketavimą, kurį visa lietuviškoji Chi- Naujienas, jeigu jie nori

Tautos išgamos knygos recenzija
(Tęsinys) ir Šiandien po kalėjimus, psichia

trines ligonines kankina? Laikas 
ir pats aukščiausias laikas pra
regėti, kol dar pavergėjas ne
spėjo visai Lietuvos uždusinti. 
Lietuvis, kad ir tapęs Ivanu — 
savo tautos duobkasiu, tūrėtų 
gerai apgalvoti ir dėtis prie dari; 
bo, kuris neleistų pavergėjui mi
sų gimtojo krašto — Lietuvos 
ištrinti iš gyvųjų tautų tarpo. 
Rusai atėjo į Lietuvą ne mums 
padėti ar kurti kultūrinių ver
tybių, bet įsibrovė į mūsų kraš
tą tikslu išnaikinti lietuvius, pa
sigrobti lietuvių žemes. Yian- 
dien tik beprotis gali tvirtinti, 
kad rusai atėjo mus .išgelbėti,

čiau 4000 pėdų, šie kalnai vietomis yra labai vairių suteikia malonų vaizdą. Arčiau 190 kelio yra istorinis rią galima pasiekti tiktai pėsčiomis, 
pavadinimą, laikomas dykuma, kurioje negali augti ' spalvų dėka žemės klodų ir mineralinių nuosėdų,
net menka žolė, tačiau čia auga ir žydi net apie 600 ( sidariusių per milijonus mėtų; Nereikia pamirštų kad m. pionierių, 
įvairių augalų, pradedant paprasta piktžole ir bai
giant įvairiais medžiais. Net dvidešimt viena augalų 
rūšis atrandama tiktai čia ir niekur kitur pasaulyje.
.Jų tarpe Panamint remunė. Mirties Slėnio saga ir ki
tos gėlės. Yra daug kaktusų, žolių, nendrių rūšių, ne
maža ir Joshua medžių. Joshua (Jokimo) medis, bū
damas dar jaunas, išleidžia dvi pagrindines šakas, to
dėl iš tolo atr<xlo tarytum koks žmogus, iškėlęs ran
kas. Botanikai jį pavadino Jokimo vardu, pagal bib
linį Jokimą (šv. Marijos tėvą), kuris, patyręs esąs ne^ 
vaisingas pasitraukė į tyrus ir ten iškėlęs rankas, at
gailavo ir meldėsi.

šia proga noriu priminti, kad gražiausioji Jokimo 
medžių vieta yra šiems medžiams skirtas specialus 
Joshua Tree National Monument, arti Palm Springs, 
Kalifornijoje, čia nepaprastai įdomios uolų formaci
jos ir tarp uolų paslėpti slėneliai bei tarpelėliai teikia 
daug smagumo belaipiojant ir bevaikščiojant Aukš
čiausiame šios aukštumos 'taške atsidengia puikus 
vaizdas į sūraus vandens ežerą (Salton Sea), kone li-

Meksikos pasienio. Salton Sea taip pat yra žė- 
iiiiau jums Ivgi esanti vieta (235 pėdos).

,'!anėi<> metų senumo pušų atrandama aukš-
i.Ctri p< <hi aukštyje, daugiausia Teleskopo vir

šūnėje ar kituose aukštesniuose apylinkių kalnuose.

Tačiau tokių aukštų kalnų apie Mirties Slėn nedaug, šios vietos, kad ir kiti žmonės turėtų progą pasigėrėti teliai, iškilę tarp -balzganų druskos klodų. Reikia pa- 
Mirties Slėnis turi nepaprastai gražių vaiždų kom- jo atrastuoju gražiu vaizdu.

binacijas. Be druskos (borakso) klodų dugne, slėnį su- j
pa neaukštų kalbų virūnėš, retai pakylančios aukš-

Ne burtai buvo ištraukti, kaip Kviklys banališkai ban
do tvirtinti, bet vienas faktas buvo dedamas prie kito ir 

į daromos išvados. 0 kai kantrybės stiklinė buvo jau pil- 
i nutėlė, tai rimtų visuomenės veikėjų grupė rado reikalo 
nueiti pas Chicagos jėzuitų viršininką ir jam išdėstyti 
visas priežastis. Protingas vyras būtų padėkojęs už pata
rimą ir paklausęs, tuo tarpu tėvas Kezys nutarė jėzuitiš
kai pasielgti. Jis atšaukė filmų rodymą, o garsintą dieną 
vis dėlto juos rodė. Ši elgsena pakirto Chicagos lietuvių 
kantrybę. Jie nutarė savo protestą viešai pareikšti. Pa
grindines savo mintis jie išdėstė plakatuose. Juos mate 
jėzuitai, juos žino visa lietuviškoji Chicaga. Jie yrą žino
mi ir pačiam Kvikliui. Jams yra žinomos ir nepasitenki
nimo priežastys, Jis pats, garsindamas Maskvoje suktus 
filiriuš, prisidėjo prie jėzuitų riėlairii^. ’ ■ > -

Vietoje prisipažinti prie padarytos klaidos ir patarti 
jėzuitams daugiau taip nesielgti, 'jis šitaip savo skaityto
jus “informuoja:” • \ m-’-

“0 kas demonstracijas suorganizavo? Į šį kiau
nių išsamiai atsako minėtas Jaunimo centro biulete
nis. Pasak jo demonstracijų skelbėjas ir įkvėpėjas 
buvęs vieno čikagiškio laikraščio redaktorius;” 
(Draugas,1976 m. gr. 20 d., 3 pšl.) . v

. Kviklys ir čia elgiasi , kvikliškai, “informuoja” savo 
skaitytojus užuominomis ir insinuacijomis. Jis nepasako, 

rašė, bęt meta akmenį, įkiša ki-

Buvo įdomu užfiksuoti foto nuotraukoje šią geo
grafinę vietą, nes kalnų uolų šlaite pastebėjome lente
lę su užrašu “sėti level”. Nuotraukoje šioji lentelė vos 

Aukso Tarpeklis (Golden Canyon) žymus savo po- matoma tik kaip Balta dėmelė. Apie 300 pėdų auk- 
pietinės saulės apšvietimu sudarančius daugiausia rus- . gįaa ma«ų galvų turėtų būti vanduo, jeigu Mirties 
vos žemės atspalvio gilius auksinius tonus tarpeklio j Slėnis būtų apsemtas arba mes visi atsidurtume mili- 
sienose. Iš čia ir pavadinimo kilmė. Senovėje indėnai 
naudodavo raudoną molį veidams dažyti. Toks mo
lis randamas prie įėjimo į tarpeklį. Trumpi takai ve^ 
da į dvi gražias vietoves: Raudonąją Katedrą (Red 
Cathedral), gamtos padarytą amfiteatrą ir Mannly 
Beacon, akmens čiukurą, pavadintą didvyrio pionie
riaus vardu, 1849 m. saugiai išvedusio keliš žmones iš 
Mirties Slėnio.

Blogasis Vanduo (Badtfatef). Tai ežerėlis pačia
me Mirtiės Slėnio dugne, pasilikęs po visiško vandens 
nusekimo, 279.8 pėdų žemiau jūros lygio ir yra vaka
rinėje dugno dalyje. Lyg nedidelė balelė atrodantis 
ežerėlis vis dar maitinamas vandeniu, nutekančiu iš 
Juodųjų Kalnų. Pasiekiaflfias automobiliu ir turi'maši
noms aikštelę. Vanduo ažerėlyje sūrokas,-bet nežiū
rint jo pavadinimo, nėra nuodingas ar kenksmingas, o 

Aguerrhcrry Taškas (A. Point) yra vietovė, kurion Į tik turi savyje didelį nuošimtį Epsom h4 Glauberio 
atvykus atsidengia puiki Mirties Slėnio panorama į druskų, žvelgiant per slėnio dugną į vakarus, mato- 
didžiąją jo dalį. Laikraštininkas P. Townsend pavadi- m a visa snieguotųjų Sierta NeVados kaitrų viršūnių 
no šią vietą pagerbimui aukso ieškotojo Pete Aguere- virtinė Einant apie pusvalandį į vakarus nuo ežerė- 
berry garbei, kuris išvedė iš savo kasyklos kelią ligi lio, užtinkami panašūs į mažus kraterius purvo kups

tais laikais Mirties Slėnis buvo didžiulis ežeras, o da
bar visai nusekęs. Pats jo dugnas, su žemiau jūros ly
gio vietomis, nusitęsia per 73 mylias, bet plotis pla
čiausioje vietoje siekia tik 8 mylių. ,

Nepaprastai gražų vaidą teikia vadinamieji Juo
dieji kalnai (Black Mountains), pasižymintieji spal
vų įvairumu. Tuose kalnuose randama ir gražiausieji 
vaizdai, įdomiausios atrakcijos, kaip Artist’s Palette, 
Natural Bridge, Zahriskie Point ir Dante’s View.

Verta apžvelgti kiekvienos atskiros slėnio vietovės 
privalumuos ir ypatybes. Prieš tai reikėtų pažymėti, 
kad dalis įdomių vietų padaryta jau žmogaus rankų, 
todėl jas visas noriu suskirstyti į dvi pagrindines gru
pes, kurių pirmoji būtų Gamtinės įdomybės, o kita 
— Dirbtinės įdomybės.’ Dirbtines įdomybes skirstau 
dar į dvi dalis — Griuvėsių ir Veikiančių vietovių. 
Balidysinu aprašyti viską alfabetine tvarka.

sakyti, kad žemiausioji Mirties Slėnio vieta yra neat- 
netoli Zabriskie žymėtoje vietoje, apie keturias mylias į šiaurės vaka-

Jėzuitu centras dar ne viskas
Vakar pacitavome platesnę Broniaus Kviklio įžan

ginio pastraipą, kad platesni visuomenės sluoksniai žino
tą, kas rašoma apie tą centrą. Jis pats tiksliai nežino, bet 
tame pačiame paragrafe tvirtina, kad jėzuitų centras 
priglaudžia ne tik du trečdaliu, bet tuojau prideda, ka 
jis priglaudžia tris ketvirtadalius Chicagos lituanistinio 
gyvenimo- Jis rašo apie skautus, ateitininkus, archyvus, 
parodas ir kursus. Mažai jam tereikėjo, kad paminėtų 
ir Čiurlionio galerijos priklaudiiną, bet nedrįso to para-

rusU okupacijos metus? Tai bai
sūs metai;.žmonės nė naktį ne-’ 
galėjo ramiai miegoti, nes laukė 
kada “išvaduotojai” pasibels į 
duris ir jie bus išvežti Sibiran . 
Miškas' tapo Sėtuvių antrais na
mais: žmonės slėpėsi miškuose,; 
keitė gyvenamas vietas. Ūkinin
kai, apkrauti nepakeliamomis 
duoklėmis, palikę namus, slaps
tėsi miškuose. Mokiniai buvo ra
ginami išdavinėti — įskundinėti 
savo tėvus, mokytojūs.

Lietuvis pradėjo nepasitikėti 
lietuviu, kaimynas pradėjo bijo
ti kaimyno, nes visur veikė ko
munistų agentai, šnipai, įskun- 
dinėtojai ir įvairūs provokato
riai. Ar kaltas, ar nekaltas 
užteko tik kam pasakyti, kad 
esi liaudies priešas, ar buožė ir 
“neklystančioji” komunistų par-' 
tija tave gabena į dafto vergų 
stovyklas, ar kalėjimą. Be to, 
nuo Lietuvos pavergėjo, kaip 
kokio baisaus žvėries, bėgo šim
tai tūkstančių lietuvių iš savo 
gimtojo krašto'ir ieškojo prie-, 
glaudos svetur.'

- ; (Bus daugiau)
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Naudingi patarimai ir įdomūs 
dalykai

* Nors tradicinis Kalėdų pa
tiekalas yra kumpis, bet dauge
lis šeimų kepa žąsį arba kala
kutą. Žinoma, kad išimtą iš le- mėnis naikinti preparatą,. o 
daunės kalakutą ir atšildytą ne 
laikytina šaldytuve ilgiau 3 die
nų. Kimšti tik ąirieš dedant į 
krosnį. Likusią kalakutieną pa
tartina nuimti nuo kaulų. -Jei 
likučių neplanuojate sunaudo
ti laike 3 dienų, tai reikia dėti į 
ledaunę. Ten gali būti net iki 
2 mėnesįų.

* Nustatyta, kad jaunametės 
mergaitės, saugodamos savo 
svorį ir kūno linijas, turi blo
gus valgymo papročius. Atsi
minima, kad augantis ir bręs
tantis žmogus turi -gauti pakan 
karnai balansuoto maisto tin
kamam kūno išsivystymui ir jo 
atsparumui

* 1975 m. kiekvienam ameri
kiečiui teko 180 svarų mėsos, 
beveik po pusę svaro kiekvieną 
dieną. Į tą svorį įeina kaulai 
bei kartu su mėsa esančios ki
tos atlaikos. Agrikultūros depar 
tainentas rekomenduoja 3 unci
jas mėsos per dieną. ~

* Lietuviai sakydavo, jei no
ri kiškį pagauti, reikia jam už
berti druskos ant uodegos. Se
novėj, kai druska buvo brangi, 
pirmiėji krikščionys sakydavo, 
kad druskos reikia užpilti vel
niui ant uodegos^ Tada yelnelis 
čiulps savo uodegą ir neturės 
laiko žmones gudyti:..

—Kiaušine ir grietinėlės nu

prieš skalbiant naudoti Spray 
and Wash skiedinį. Daugeliu 
atvejų dėmės lengvai panaiki
namos naudojant vandenį, tru
putį muilo ir popierinę servėtė-

daryti dėme* ant staltiesės, ki
limų, drabužių ir kitokių plau
namų bei neplaunamų daiktų. 
Veik visos dėmės yra panaiki
namos, tik reikia turėti dė-

6. Specialusis Vajus tęsis 6 mašina, nuvažiavusi net 245.7 n«m0k«m«L Raiykita: 
mėnesius. • ' mylias. '

narnos drungnu vandeniu ir y Visoms kitinis apdraudų • New Y’orke yra daug aukš- 
niuiki. fuo pat būdu valomos į,, sumoms ir toliau tų namų, todėl juose new j ur
vynų ir spanguolių padažo dė- s,T.A 90 metų Sukaktu- kiečiai keliauja daugiau aukš-

JštepM.dėmėms naikinti Vajau>.Wklės. ' " ‘
preparatu, leisti gerai išdžiūti lenkviee 
ir tada nuvalyti paviršiuje su
sidariusį nešvaruįui^ sluoksnį- '

tyn ir žemyn, negu vakšėioja 
pirmyn ir atgal.

_ _ ....... or * < - šachmatininkas pirmaisiaisInformanjas teikia SLA*. . ........... . • / .
— s-tt. . - . , / " , , , . . . keturiais ėjimais tun net 318,-

— Įvairių pdažų dėmes prieš kuopos, vajaus^darbuotojai ir U795w>000 galimybių.
plaunant suvilgyti virš minėtu SLA centras: 3U7 \y. <50 St.,1 
skiediniu. Skiedinys savo ųž’ New York, NY 10001. Taip pat 
duotį atlieka per minutę. j galima kreiptis į SLA Pildo-

\. . ' . . J mosios Tarybos narę ir šio * -------- <
— žvakės dėmės pirmiausiai administratorę Kris tuojama virvele.

plaunant suvilgyti virš minėtu

nuimamos peilu, o vėliau stal
tiesė ar kita medžiaga yra dė
mės. Neplaunamų daiktų dė-

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —. . . . . . . . . .
ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 

KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Dievo galybes sergimiems Hkė|imu išganymui". — T Pet. 1:5.

Gyvendami šiame paktame pasaulyje mes dažnai patenkame i aplinky
bes, kurios gali atitraukti mus nuo Dievo ir įvesti į nuodėmę. Kartais atrodo 
lyg kad girdime du balsu: vienas ragina mus būti nuolankiais ir klausyti 
Dievo, o kitas ragina elgtis savavališkai ir išdidžiai Jei patyrusiais* krikščionimis, kurie turėjome įvairių ištyrimų ir nugalėjome, vistiek dar 
turime būti atsargūs ir neužmiršti, kad turime kovą su savo kūno pageidi- 

.mais, su pasaulio vilionėmis ir pagundomis ir su labai apgaulingu priešu. 
Šėtonu, nes dar nesame tobuli. Dėlto turime būti nuolankūs laikytis kuo 
arčiausiai prie Dievo ir prie mūsų Vado ir Gelbėtojo. Viešpaties Jėzaus 
Kristaus. Tik taip pasielgdami pasidarysime nugalėtojais.

Visi žino, kad mirtis yra Žiaun ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusi a ji? J tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite

r. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
IV. RATTO TYRINĖTOJAI

WwVlVAVAV»WAWAWiV^A’MV^///MVr/.V,V//iM.V/w’//^

• Korėjoje kiaušinius parda
vinėja ne tuzinais ar desėtkais, 
bet pagal eilės ilgumų, kurį ma-

tiną AjpUn. .T - - [ • Gyvačių ausys yra jų liežu-
Įstojimas į SLA lai būna vie viuose. }

Kaleidonijos salų gyven- 
Galūtinam dėmių panaikinimui j U- ■P^trpkaitis į Ramiajame vandenv ne
naudoti preparatu. | ------------' “>

—Saldumynus bei cukringus! *! Harvardo universitetas yra dokais arba lankais. Artimi;
seniausia aukštojo mokslo ins- salų gyventojai žuvims nusmei 
titucija Amerikoj, įsteigta 1636 naudoja ietis.. Jie taip pat 

i in., gi Wiliam and Mary kolegi- laiko šunis, kurie plaukiodami
■ ' vandenyje, varinėja žuvis ar-1

čiau prie žuvininko
tyos parėpliodamas, laimėjo su j

lengvai kaitinama lygintuvu. na Naujųjų Metų rezoliuci-

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.:'GRovehiU 6-2345-6 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

0K. K. A. y. JUČAS
□DOS LIGOS — CHIRURGIJĄ 

liA/2 WBSrfeRH ĄVtC J/.
N. WESTERN AVE.

reie?<Šni's ’ atsakoma# 12 ,vai._

DR. FHANK PLECKAS
OPTOMETgiSFAS .

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tai. 737-5149 
Titrina akis. Pritaiką akinius ir 

“con'^ct lenses”.
'T1L pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJĄ 
2656 WEST 63rd STREET

V«L: 8DwBd. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—1 vaL vak. 

Ofiso tel«L: 776-2880
Ntufas rtz. telef.z 448-5545

DR. VTT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIKUkGmS 

Hnan praktika, spec. MOTERŲ ligoj 
Ofise*; 2652 WEST 59th STREET 

TeU PR 8-1223
OFISO VAL.. pirm.. axiu?u(L. trečiac 
tr venki. n 6-8 vaL vak. šeštadit 

*ai pv picm u Kitu lam 
pagal susitarimą.

Tikras draugas niekuomet ne
abejoja. Jis saugotų jus nuo j- 
zeidimų, o pamatęs skęstanti, 
šoktų į vandenį. Tikrasis drau
gas turi drąsos pasakyti,'jei ką 
tu blogai padarei. Padėdamas 
jums, jis gali pats nukentėti ir j 
to jums niekuomet neprimins. 
Jis yra tikrasis perlas, švenčių 
metu ryžkimės būti tokie drau- 
gai kiliems. *

?■ Istorikai teigia, kad seno
vės Persijos karaliai keldavo di
džiausias puotas. Puota tęsda-t

gėrimus išima vanduo arba ja
me pamirkytą servetėlė, tik ne
reikia laukti,, kolsudžius. į - ....

. v ja įsteigta 1693 m.
t. —Įvairių padažų dėmes prieš . • Pasakojama,*’ kaip vėžlys,
mės. Neplaunamų daiktų dė-',
dama tarp minkšto popierio ir greitnoitiaps lenktynes. Jnžime- Į

Linksmų švenčių. Įriai jau senai pastebėjo, kad vėž
‘liū šarvai yra idealių linijų Bei į 
formų dideliam greičiui. Nevel
tui dauguma dabartinių auto
mobilių yra vėžlio formos. To-
klos pat formoj buvo mjr. Seg- west 47th Street šalta ir šilta vaka
ravę lenktynių mašina su 231' rienė, šampanas, linksma muzika. Šo-

Susivienijimo Lietuvių Ame mylia per vai. rekordu ir tą re- ^^617^ S85°‘ Rezer’
rikoje Pildomoji Taryba pas- kordą sumušusi kpt. Campbell —-------- ----- —------- —------------

riai jau senai pastebėjo, kad vėž
M, Miškinytę.

Mūsų spaudoje
Gera proga įstoti į S LA

kelbė. naujų narių įrašymo va
jų.,.Duodama 45% nuolaida 
per pirmuosius metus SLA na
riams, jų šeimoms ir visiems 
gerbs valios lietuviams. Spe
cialaus vajaus metu į SLA.

. m. .. ■ . -• * ... ■ priimami nuo vieneriu iki 70vaši 7 dienas. Sveaaųjs vaisuili g anuian, He.ikriauul syei- 
paplaudavo tuksiančius arklių, į-^0$
kupranugarių jaučių, briedžhJ laikraštis “Tėvynė’ 18 
bei stirnų, pulkų puikus ančių, I , , .. . .. . , - . ., .v- v,' iiir. duoda sias žinias bei mfor-ząsu, net Afrikos strausų. Sta-l .. -.“. -’s -• • i ' macijas:Im hiiHovn nor'iincinnii Ltot-oItc— v

Pildomoji Taryba kviečia yi 
sus Sūsivfenijimo narius pasi- 

, naudoti neppaprasta proga,.ypa 
nas svečiai turėdavp galvos ?erom‘s

taip pat apdrausti savo šeimos

- - v; e - r
lai būdavo pajuosiami karališ
kų rūmų soduose, patarnauto
jos. ir vergės pilstydavo žaliąjį 
-vyną, žinoma, sekančias 7 d.e-

P. ŠILEIKIS, 0. P
nptuauu - ri ’Uizai. Med. Ban 
auz4U. Sociali pagalba kojom*
Aren Supports) ir L L

MrO St., Chicana. 111. 6062 
Taiatu PRospact 6-5084

nas svečiai įureuavo gaivos iri , v r . , . , ,
pilvo skausmus, bet iki sekan-Mraustl Pridėt“e apdrauda, 
čios puotos viską užmiršdavo. I taiP Pat aPdraustl sav0 žeimos

• Simfonipuose orkestruose!nanus ir Pietelius,
iki šiol dominuodavo wrai, pažįstamus apsidrausti Su 
moterys dažniausia tik arfomis. siviėmjime Lietuvių Ąpaęriko-^ 
grodavo. Paskutiniame dešimt-^e' v ’
mėty tokiuose orkestruose mo- Pildomoji Taryba prašo Kuo- 
terų skaičius padidėjo net 36%. Finansų Sekretpriųs ir Qr

• Nustatyta, kad-maistas bū- S311!23torius paaiškinti šio \a 
na skanesnis jį lėtai valgant ir 
gerai sukramtant. Taip valgant 
yra pasitenkinama mažesne 
porcija. Net ir valgant obuolį 
patariama jiekąsti, bet kiekvie
ną kartą nusipiaut mažą gaba
liuką, jį gerai sukramtyti ir tik 
tada plauti sekantį kąsnį. Vidu
tinio dydžio obuolys turi apie 
70 kolorijų.

Švenčių dėmės lai negadina 
geros nuotaikos

Švenčių puotose pasitaiko pa-

Pildomoji Taryba prašo Kuo-

r

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GEulNYČIA 

z44J vvtbi <wa SlKktl
Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Driship krautuvė

THE DAISY STORE _ 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tek 499-1318

Apdraustas ^*rkraustym«> 
ii (vairiv atstumu.

ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

* jaus ypatingai dideles nariams 
privilegijas, papiginimus ir 
lengvatas.

Specialaus vajaus metu Su
sivienijimo Lietuvių Ameriki- 
je nariai gali apsidrausti pri
dėtine apdrauda, taip pat, kaip 
ir nauji aplikantai nuo 1 iki 
70 metų amžiaus, netikrinant 
sveikatos.

Tani reikia:

h Užpildyti specialią šiam 
vajuj Non Medical aplikaciją.

Aplikacijoje reikia atsakyti 
tik į tuos klausimus kurie ap
vesti ratukais. .

Neužmirškite aplikacijose 
I pažymėti organizatorių pavar-

friQ Our Economy

BUY IL K uv»m »oww

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos ii WQPA, 

1490 k ii. A. M.

Lietuviu kalba: 'kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet — Šeštadienį 
ir. sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

Talef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD ĄVE.

CHICAGO, ILL. 60629 ~

1 ’JT —e

SUSIRINKIMLJ

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUT0M0BH.IAMS PASTATYTI

ŠAKIŲ IR SUVALKIEČIŲ klubai 
rengia-Naujų Metų sutikimą gruodžio^ 
31 d. 7 vai. vak. Vyčių salėje. 2455

Air Coaditioned Chapel tad

tartr ryvena

MAŽEIKA s EVANS
v LAIDOTUVIŲ DIRIKTORIAJ (

$845 So. Westers Ave.

REpublic 7-8600-8601 rarki11* FaciUtiet
kitose aiesto dalyte koplyčiA srSac

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ
NAUJŲJŲ METŲ 

draugams ir visiems lietuviams
EUDEIKIS

Couimuiuty Press Service '..

VITANT P. GALSKIS, sav
A -

Publicity — Advertising — Public 
.. Relations.

GAIDAS ■■ DAIMIDJ
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

9738 Irving Park Road
Schiller Park, Illinois 60176 • Tel. 678-7250

Unksnių Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 

visiems lietuviams linki

t- - - • 1
A ’ 1i

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

643 EAST 162nd ST.
South Holland, Illinois

Phone 264-2228

✓

2. Specialaus Vajaus sąlygo-
J:Z1’ Cta« vT-™“*1,- KNYGOS ANGLU KALBA '
Į amžiaus apdrauda, kuriai rno- j. a KI$S IN THE OAR L. Pikantiškų ir mUMuų nuotykių
i kesčiai mokami per 2U metų, “pragma*, paimu iš gyvenimo. Lęnpa, atikus. Kyva kalba, gražiai išleista

po to apdrauda pavirsta į Paid T ‘ * -įr \ f ©T. Juozas B. Ktoftut, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos
L P apmokėtą ąporaudą. s^nuau^a nuo pat seoųjų ąjubų iki puLario metų. Vidutinio formato. 142 

3; Apdraudos dydis — $2,000 Pfi-. minuoja >2.00.
ar $1000. Apdraustos suma ne* Juoms b. Končius, Vytautas the great, istoriniai dlk Vy-

1- - j-j - Uuu> brvožaL paliečiam to laiko Lietuvos valstyoes at Jos kaimynų istoriją
gah bud nei didesne nei ma- $3,09. Kietais viršeliais |4.00.

ŲŽesne. I Dauguma šių fcnygų yrą> nnkauMtt dovanos įvairiomis progomis. Jas ir
4. UŽ šią apdraudę yra SU- tttas knygai galima aUiIankius į Naujienas arba atsiuntus čeki art t tI. La auna > 1 cl oi*

J mažinti pirmųjų metų apdrau per
dos mokesčiai 45%.

5. Už sekančius 10 metų ap
draudos mokesčiai sumažinti

_ 10%. .M

*733 UalsUd Street, Chicago, flL 60608

fc* f

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuvių 
>aidQtuvių 
^direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTj.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

• ANTANAS M. PHILLIPS
TUMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. L1TUAMCA AVENUE. Phone: YArds 7-3491

BUTKUS - VASAITIS
144® Sė- aOth Avė., Cicero, 11L Phone: ULympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDĄIINAS
3319 So. L1TUAN1CA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139
— ■BLJ1 ■ ................................... -

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

?4$4 WEST 69th STREET RJ public 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11628 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hitts, Ill. 974-4110

3354 So. HALS TE D STREET Phone: Y Ardu 7-1911

$ -- NAUJIENOS, CHICAGO ą ILL *- Thursday, D<c*mb« N, J



Sveikinu visus savo draugus ir pažįsta
mus su Šv. Kalėdomis,, linkiu Dieviško Kūdi
kėlio palaiminimo, geros sveikatos ir links
mų, laimingų Naujųjų Metų.

GRACE BUKOFF-BUKAVECKIENE
New Buffalo, Mich.

JUBILIEJINIU METU
NAUJU SKAITYTOJU VAJUS

AOJLENUMb šiemet suėjo <30 metų Minint tą sulaktu gerbiant pirmoj- 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuvlšLos spaudos pirznL 
um ir atUeXant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui akei 
bismu Kaujienę platinimo vajus. ~

vUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja oi Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvu 
neidamos ir nesldėdamos 1 sandėrius su okupantala ar lu izallo 
tintais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, jų bendras instita 
rijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

^AūjTENOS atstovauja tyliąją betartų daugumą šiais pasimetimo, reu 
rikos Lr. poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra' visiems RRunios, naudinga 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Codėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų progi 
įselbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviško; 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryt’ 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos 
•.aip pat pavergtos Lietuvos ir Jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie 
cariškų reikalų renesfcjfc. : '
KAINUOJA: Chicago)* Ir Kanadai* matams — $30.00, puse matu — 518.0C 

rims mėn. — $830, vienam mėti. $3.00. Kitose JAV vietose metami 
— $26.00, pusei metu — $14/30, vienam mėn. —• $2^0. Užsienlua 
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai 

terašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

I Zarasiškių klubas i
Praeitą sekmailienį, gruodžio 

19 <1. p p. Blekių bute įvyko Za- 
rasiškių Klubo valdybos posė
dis. Po pirui. Petro Blekio pra- 
nešuiio. gautų laiškų skaitymo 
ir iždininko Kaz. Rožanskd pra- 

I nešimo, buvo svarstomas “tra
dicinių” aukų paskirstymas. Pa. 
aiškėjo,* kad šiais metais klubo. 
Veikla buvo naši ir sėkminga 
darbščios klubo valdybos dėka.' 
Abu banketai davė pelno. Vasa
rinė gegužinė taip pat pasise
kė.

Po ilgesnių svarstymų bei dis 
kusijų aukų paskirstymas buvo 
toks: Sopie Barčus radijo valan 
dėlei $50.00, “Naujienoms” — 
$50.00; ALT-ui — $50.00; Čiur
lionio Galerijai, Ine- — $50.00; 
VLIK-ui — $50.00; BAF-ui — 
25.00; “Lithuanus” — $25.00; 
“Sandarai” — $25.00; Bražins
kams — $25.00/ Viso klubas iŠ 

i’savo iždo paskyrė $350.00, tai 
šių metų Zaraziškių klubo gra
ži dovana naudingiems lietuvy
bės darbams.

Kai kurios organizacijos laiš
kais prašė aukų. 434-7174, kasininkė Anna Ca-

Buvo svarstyta klubo metinio 
I sum rink in to klausimas. Klubo I * 'į susirinkimai įvyks ateinančių 
metų saitsio 9 d., sekmadienį, 2

and Loan Awn; (524a Š6. Wes- 
terh 'Avė'phftHpdše. Nariai pra
šomi gausiai dalyvauti nes bus 
'renkama klubo valdyba 1977 
inetams.sK

Posėdis Ijuvo rimtas 'ir nuo
taikingas. Klubo kor. M. S.

Našlių šlubo veikla
1976 metais gruodžio mėn. 10 

dieną 7 vai. vak. Vyčių, salėje 
klubas turėjo metinį susirinki
mą, kuriame buvo aptarti eina
mieji klubo reikalai.

Pagerbti-mirusieji nariai —- 
narės; Mary Karpus ir. Julė Ka- 
zakauskas; Apdovanoti ligoniai 
pinigine dovana. Kalėdine dova
na apdovanoti laikraščiai, radi
jo S. Barčus ir organizacijos; 
Valdyba sekančiai kadentcijaį 
pasiliko ta pati: pirmininkas L. 
Vaičekauskas, gyv. 4339 South 
Washtenaw .av., tel. 376-5144, 
vicepirmininkė Julė šačauskas,' 
gyv. ‘7222 SoJ Richmond av., tel.

say. gyv. 5239 So. Abardeen av.,

torė V. Ciuka, gyv. 3137 West' 
74 St., tel.,776-7934, finansų, 
raštininkė Rožė Dklžgalvi.s, gyv. 
3308 SooUnion av„ td. 1)27-8660, 
Kasos saugotojas K, Krikščiū
nas, gyv. 7252 So. Campbell avė., 
teL PR 3-5817.

Metinis knygų patikrinimas 
įvyks vicepirmininkės J. Sačaus- 
kienės namuose. Laikas dar nenu 
tartas. Pikninkui numatyta Vy
čių salė 1®77 metais ' birželio 
mėn. 26 dieną.

Valdyba linki visiems nariams 
linksmų švenčių ir laimingų 
Naujų Metų. V. Cinką

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

I z RĖAL ESTATE *PR SALE .
I Namai, žeme — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
£8 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACir;, KREIPKITES 1

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Roac Chicapn E. Virgiui? 7-7747

PUIKUS 8 butu mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virs $19,000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite.

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 
ir veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
Campbell. Virs $500 pajamų mėne
siui . '■ j

NAUJIENOS.
39 So. Halsted St, 

Chicago, Ill. 60608

ST. PETERSBURG BEACH, FLORHJA
Jeigu įdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybe, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE '
6705 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL. 33706 

Tel. 813-367-1791 diena arba 813-360-0744 vakare.

ganįzuotame pabaltiečių ir uk 
rainieeių simpoziume. Buvo 
tartasi, kaip sustabdyti komu
nistų iniciatyvą tautinėse gru
pėse. Kai kurie kultūriniai net Į
religiniai sluoksniai Anieriko- • TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
je šią sovietų iniciatvvą palai- ir valgomasis. Labai patogus 
; . . , j T . ,' . susisiekimas;! vakarus nuo Califor-ko ir stabdytojus kompromi- ----
tuoja. .

— Žurn. Bronius Daunoras, 
buvęs Britanijos bei “Europos 
Lietuvio” Londone redaktorius 
ir daugelio knygų autorius, šį 
rudenį pradėjo 71-mus am
žiaus įmetus. ' . ' t

— Poetas Antanas Gustaitis 
iš Bostono pakviestas dalyvau 
ti Dirvos banketo programoje

Algirdas J. Kasulaitis, Komu 
nizmo grėsmė emigracijos kryž 
kelėje.

nijos prie 63-čios.

Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

ELEKTROS ĮRENGIMAI. 
PATAISYMAI

: Toriu Chicago; miesto Jeidimą, 
Dirbu • ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai. > 
_ KLAUDIJUS PUMPUTIS „

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel.: 927-3559

F] Siunčiu dol. Naujienų prenumeratai. Jubiliejini*
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

J Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaž 
aimiu nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

AVARDfc (R VARDAS _______,_______ 1______________

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį- senus |o 
gyventojus ir gamtą. 1,260 lietuviškų vietovardžių, sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

DRESAS 1739 So. Halsted St., Chicago, HL 60608

Linksmi} Kalėdų ir laimingų Naujų Metų
DRAUGAMS IR RĖMĖJAMS

UNIVERSAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
DIREKTORIAI IR VALDYBA

PAUL J. RIDIKAS —.............  Prezidentas
OLGA RYPKUS .................. Sekretorė ir biznio vedėja
NORBERT JANKOWICZ, Vykdomasis Viceprez. ir

Sekretorės pavaduotojas
IždininkasK. M. AUGUST

DIREKTORIAI
K. M. AUGUST WILLIAM V. MANKUS
JOHN E. HARTNETT BETTY J. SANN 
NORBERT JANKOWICZ LILLIAN A. TOTH 
PAUL J. RIDIKAS ARTHUR E. TUMOSA 
OLGA RYPKUS

VERSAL SAVINGS
& LOAN ASSOCIATION

1800 SO. HALST] CHICAGO, ILL. 60608

Telefonas: 421-3070

♦ Sovietinis komunizmas 
yra apspręstas nemažiau nfe- 
lanksčios, lygiai mesijamškos 
ir labai realios bei gėopolifiš- 
kai nekintančios rusiškosios 
valstybinės realybės. Jau nuo 
Petro Didžiojo laikų vienas pa 
grindinių rusų1 valstybės tiksli], 
ir troškimų. buvo pajungti jū
ras savo kontrolei ir apjungti 
Rusiją tokiomis sienomis, ku
rios ne tik defenzyviai" . būtų 
pačios tiksliausios strategine 
prasme, bet kurios- lygiai tar
nautų panšlavizmo ekspansi
jai užvaldyti pasaulį. Rusijos 
carų sąmonė buvo nemažiau 
persunkta megalomanijos, kaip 
ir Cezario, Karlėmano, Barba- 
rosos, Napoleono ar Hitlerio

• TERROS DOVANŲ PRE-
KYBA, 3237 W. 63 St., telefonas 
134-4660,, iki. .^Kalėdų atdara 
lirm^enkt.' nuo 10 iki 8 v. v./ 
šeštadieniais nuo 10 iki 6 v. v., 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 v. v. 
I • W : ■' ' • ■ (Pr-)

BEST THINGS IN LIFE
Call Frank Zapolis 
3208V2 W.95trh St. 

GA 4-8654

"State Farm.

STATI FARM

IMSURANCJ

SU SAVAIS APLINKUI

I LABAI GBAŽI 2 aukštu rezidėnei- 
I ja. 1% vonios, virtuvės pečius, karpe- 
tai ir daug priedų. Sausu' pušu bejs- 
mantas. Įmokėti apie S7,000 ir galite 
keltis^ arti '72-tros ir Kedzie.

ANT HICKORY KALNO prie ^žolyno 
li nu 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas Savininkas ligonis parduoda už 
552,700.

VIENINTELI: STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo-mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette Pf-ke. $29,750.

MŪRINIS — MEDINIS pajamų na
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900.

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Marquette parke. $38,000.

1% AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto ga
ražas. Originali 25 m. statyba.

Erdvūs 2 butai. Senutė, nepa
jėgi, turi pigiai parduoti.. Marquette 
Parke. $32,000

GRAŽUS TVIRTAS 7 . kambarių 
mūras ir mūro garažas. Arti- mokyk
lų, Marquette Parke. Vyras keliamas 
po Nauju Meta kitur. Reikia pirkėjo

■ -.. . ■ '

PLATUS LOTAS arti Sv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

4 BUTU MŪRAS ir 3 auto , mūro 
garažas iš geru rankį priešais parką. 
Naujas gazo šildymas ir nauja elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

įsu $5,000 savo ’ pinigų.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba 737-8534
PERRY PLAZA MOTEL > 

,1007 Park Ave., Hot ■ Springs,' Ark. 
Savininkai Albertas ir Kastutė Rožė- 
nai. Spalvota TV' šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi-! 
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel.* Į 
501-623-9814.

BUILDERS AND CONTRACTOR!
, N«my Statyba ir Remontas

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

PETTING CONSTRUCTION
7152 South . Kedzie Aveiftie / 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas
- 778-8165

Cicero Bendruomenę tvarkosi.

J A V Lietuvių* Bendruomenės 
į (R) Cicero apylinkės valdyba 
praneša, kad ateinančių metų 
sausio 2 ir 9 dienomis, nuo 8 va 
landos ryto iki 1 valandos . po 
pietų šv. Antano parapijos sa
lėje vyks narių Registracija- ir 
bus priimamas nario mokestis.

r Ateinančių metų' sausio 30 
dieną lygiai 12-tg. valandą toje 
pačioje šv. Antano parapijos 
salėje šaukiamą^ visuotinas me

! tinis narių susirinkimas. Kvie
čiame visus Bendruomenės na
rius tame susirinkime dalyvau
ti. ^Valdyba "(Pr.)

— Laima ir Jonas Vaičiūnai
sveikina visus, o vietoj kalėdi
nių atvirukų skiria auką Nau
jienoms. I

— Rūta ir Ričardas Timpf 
iš Gage Parko apylinkės svei
kina mielą mamytę ir uošvie
nę Bertą Hayer, kalėdinei do
vanai pratęsdami vieneriems 
metams Naujienas,^

— Kun. Ansas Tralas, Tevis 
kės parapijos klebonas, kalbės 
apie Kalėdų antrosios dienos 
reikšnię gruodžio 26 d. 8:30 
vai. ryto per S..Barčus radijo 
programą.

— Standard Taupymo ir Sko 
linimo B-vė gruodžio 24 <L 
atdara iki 1 vali popiet Kalė
dose bus uždaryta visą dieną.

— Jonas Adomaitis išrink
tas Montrealio lietuvių Auksi
nio amžiaus klubo “Rūta” pir
mininku, sės, M. Olveta ir Ka
zys Martinėnas — vicepirm., 
Augustinas Ališauskas— sekr., 
Julius Jurėnas — ižd., M. Pa- 
kulienė, Pranas Dikaitis ir Sta

' sys Morkūnas — priežiūros 
komisijom

— Kanados lietuvis Petras 
Missevičius Loto-Canada lote
rijoj laimėjo §100,000.

j —Jurgis Valaitis, Kanados 
Lietuvių Jaunimo S-gos pir
mininkas, dalyvavo latvių iUOr4 NAUJIiNOt, CNICAOO •, ILL,-* Thur*rf*y, Btcumtor, ii, 1974

NESENSTANTI DOVANA —
< DAILeŠ DOVANA

Gausus .pasirinkimas dauge
lio dailininkų darbų. Kainos $20 
—$300. Čiurlionio Galerijajnc., 
4038 Archer Avė. Tel. 254-4470, 
523-9162.

BRIGHTON PARK.—Woman needed 
to do light housekeeping weekly.

Call evenings 523-7631.

• Kalėdų, Naujųjų Metu, šei
mos ar asmeniškų švenčių ir 
kitomis progomis' Naujienos 
yra gerausia dovana, išreiškian
ti daug norinčius sakyti jaus
mus. Jų ttaip neišreikš atvirutė, 
laiškas ar blizgantis daiktas. 
Naujienos sveikins mylimą as
menį ne tik šventėse, bet ir kas
dien. Užsakykite jas. Užsaky
mui rašyti:. Naujienos, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, Ill. t60608 
arba skambinti telefonu 421- 
6100. (Pr.)

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 Teel VI 7-3447

DĖMESIO - ■ 
52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

,, ' Kreipti* 
K. L A U R P ; r ! s 

4645 So. ASHLAND AVL ' 
52347/3

LAIKRODŽIAI IR BRANGENY383 ’ 

Pardavimas ir Taisymas 
1644 WEST 6^h STREIT 

Tulafj Rlpubllc 7-1941

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69rh St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
J333 So. Halsted .et„ Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENf — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, m. 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rOiles Ivalrly prekių, 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

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

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A. J. Guucn — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

metq Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio, jaunas dienas ir susi
rūpinimą. $$.00rūpinimą. _____ _____________________~ ______

Dr. A. J. Gutsen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _.__ ...
Minkštais viršeliais tik___________________________

Dr. A. J. Gussen — A U KITA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Dabar ‘ tik 

Gillma taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus šekĮ arba money orderi, pHe
nurodytos kilnos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

$3.00
$2.00

$1.00

M. ŠIMKUS
Notary Public \ 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, glminlv 
4kvletlmal, pildomi pilietybės pra- 

iymai ir kitokį blankai.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Ars 
Chicago, III. COČTL TeL YA 7-59W

Didžiausias kailių
pas vieninteli 

lietuvi kailininku
Chicago  jeNORMANĄ

(įstaigos) ir
677-848$

(boto)

185 North Wahaah Avenue 
2nd Floor Chieus ID. 60601

inetams.sK



