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TRUMPAI IS VISUR

SUĖMĖ DU VOKIEČIUS TERORISTUS
Irane smarkiai drebėjo žemė Zarando ir Kermano 

kainuose, užmušti 343 gyventojai .
DELEMONT, Šveicarija. — Kalnuotoje Šveicarijoje, visai 

netoli Prancūzijos pasienio, šveicarų policijai pavyko suimti du 
vokiečius, kurių vokiečių policija seniai ieškojo'. Vienas dalyvavo 
vokiečių pramonininko Schlayerio pagrobime ir nužudyme, o antroji 
kėsinosi-nužudyti aukštą teisingumo mųiisterijos tarnautoją. 
Galima sakyti, kad suimtieji patys pakliuvo į šveicarų rankas, pa
sienio sargams jų visai neieškant. Jaunų vokiečių pora, prie šie-, 
nos atvykusi geru baltu Renault automobiliu, laimingai perėjo siė; 
ną, jų dokumentai būv’o patikrinti ir leisti 'Svėicarijoj toliau pasi-į 
likti, -

Moteris pradėjo-vartoti ginklą

Sieną perėjusio ji ir įleisti vo
kiečių pora buvo pastačiusi sa
vo gerą automobilį kitame mui
tinės kieme/ Juos įleidęs muiti
nės valdininkas pastebėjo, kad 

- jis dar norįs pasižiūrėti į maši- 
' ną, ar kartais neįveža jJSveica- vjTas visose srityse. Labiau i 

šiai tuose - lygybės - šūkius iš-i 
naudojo tabako pramonė, gun 
dydamos mergiotes, kad vyrus 
nė tik pasivytų, bet ir pralenk 

_tu^ir šta^jąu rezultatai;\ . J 
Plaukių ligų ’ daktaras profe 

šorius StOjley praneša, kad A-j 
merikos moterų; mirimai plaul 
čių vėžiu tarp 1964 ir 1974 me
tų padvigubėjo: Kartojasi ta 
pati, istorija, kaip priėš 40 me
tų buvo, kai tabako;.:auginįmo; 
ir cigarečių darymo, ko.-įsitiki
no, kad.' garsinti prekę apsimo^ 
ka, ir vyrai pradėjo rūkyti ci-Į 
gąretes.' .

CHICAGO—Matyti “eksper-; 
tai“ plėšikai pirmadienio naktį 
prašilaužę per keturias šienas,- 
ir pasiekę Hąrry Levįnšono* 
brangenybių krautuves^ 7^9 N. 
Clark St, seifus, išnešė milijo
no dolerių vertės juvelių ir, 
$30,000 gramais pinigais. Prie
šais krautuvę, 113 W. Chicago 
Ave., yra policijos nuovada, 
bet plėšikų tyliai pasidarbuo
ta.

GEROKAI APGADINTI GYNYBA
C

Brežnevas duoda sovietu maršalams 
reikalingus pinigus ir medžiagas

WASHINGTON, D. C. — Amerikos karo vadovybė žino, kad 
sovietų karo vadai turi ginklus ir reikalingas priemones kirsti ame 
Skiečiams pirmąjį smūgį. ŠĮ reikalą žino ir krašto apsaugos rei
kalus tvarkantis kongreso komitetas. Komiteto nariai gauna tiks
lias informacijas apie sovietų valdžios daromą pažangą atomi ginklų 
srityje.

Maršalas Andrei Grečka, bu
vęs sovietų karo jėgų vadas ir 
krašto apsaugos ministeris, bu
vo atominių ginklų pirmojo smū 
gio teoretikas. Jis įtikinę sovietų 
karo vadus ir valdžios atstovus, 
kad pirmas atominės energijos 
smūgis gali laimėti karą. Jis rei 
kalavo duoti jam ne tik atomi
nius ginklus, bet ir priemones 
tiems ginklams nugabenti į stra
tegines vietas, tai jis į porą die
nų laimės karą ir užvaldys pa
saulį. Grečkos argumentai bu
vo toki stiprūs, kad jis įtikino 
ne tik sovietų karo vadus, bet 
ir pačią sovietų fyriausybė. Ypa
tingai labai palankus maršalos 
Grečkos. re'lkaStJnRrTTS’būvb ko 
misaras Leonidas Brežnevas. Jis ir visi buvo pritrengti “garbės 

svečio” laikysena ir žodžiais, vi- 
netinkamais tos dienos

V l "Garbės svečias" 
Helsinkyje

Kopenhaga (DP). Danijos 
premjeras Jorgensen pasikalbėji 
me per radiją papasakojo apie 
akiplėšišką elgesį ir t.'.rl'-'Hšką 
kalbą, kokią vartojo Sovietų 
premjeras Kosyginas rėkauda
mas prieš šiaurės valstybių ly
derius Helsinkyje, kur buvo pak 
viestas ir atvyko kaip garbės 
svečias Į Suomijos nepriklauso
mybės 60 metų minėjimą. Pa
čiam Kosykinui pageidaujant pa 
sikalbėjimo, jame dalyvavo Suo
mijos, 'Norvegijos, Islandijos,

First National Bank of Evergreen Park, 3101 W. 95 St-, kiekvienais metais savo priėmimu salėje suruošia įvairiu 
tautu kalėdiniu eglučių parodas. Paveiksle lietuviška eglutė ir ją dabinančios ponios — Paulina Vaitaitienė, 
Danutė Augienė, Marija Krauchunienė ir iAleksandra Peiokienė. Prie tradicijos Įgyvendinimo ir išugdymo daug 
prisidėjo to banko ryšiu su visuomene direktorius Edvardas Mankos. Eglučių paroda ir-lėliu parodėlės bus iki 

šalusio 7 d. ’ ' - - • y ■' /
-iNuotrauka Ed. Mankus

I

& Golub Co.’’ ir kiek to-

_ . . . , ... , i v amžius galimybes airsu .Taueii-Pekino vynausvbe del preky- i, . ® . . . _.T., *. Ikai pirma atomini smug}. Jeigubos. 1 . - - . , , i

— Milwaukee Road geležinke
lio Co, paskelbė bankrotą, nega
li mokėti skolų. Negali konku
ruoti prieš lėktuvus ir automo
bilius.

Angliakasių streikas
Streikuojančių angliakasių 

unijų piketai privertė unijoms

— Sovietų karo lėktuvai veža 
karo medžiagą į Etiopiją, bet & 
reiviai nemoka TUsSkų ginklų 
vartoti. Dėžnausia tuos ginklus 
jie atiduoda MjmaHečfoms.

— Sovietų Rusijoje siaučia šil
tinė, daugelis žmonių sunkiai 
serga'ir miršta.

9 kartus didesnis, negu ameri-jspėjikas. Užtat prezdentas Car- 
kiečių. Bet praeities patirtis ne j tens reikalauja padidinti kraŠ- 
vifeuomet būna aUitiėe tiklusjto apeaugą.

nepriklausomas kasyklas Ala.]b»rtiniu metu vesti nauju rinki- 
* mų. Prieš Beginą pasisako jo pa
ties partijos žmonės.

riją ko nors nelegalaus. Jauna, 
moteriškė nuėjo prie automobi- 

- lio, išsiėmė iš jo revolverį ir pa
leido kelis šūvius .tiesiai į juos 

♦ Įlaeidusį pareigūną. Jai pavyko 
' muitininką"sūžeisti,bet ji nepa- 
į jėgė pabėgti. Kitas muitinės tar

nautojas paleido kelis’ šūvius į 
Įleistus vokiečius.’ Jie pradėjo bė 
gti savo, automobiliu, o;netrukus 
jį paliko ir Įsėdo į šveicarų au
tomobilį, paleido kelis šūvius į 
besivejančius šveicarus ir išva
žiavo iš Delemonte miestelio.

šveicarų policija užtvėrė, kelią
> * X . — 1

Jauni vokietukai tikėjosi pa
bėgti, bet tuojau pamatė,; J kad 
šveicarų policija užtvėrė, jiems 
kelią ir paprašė iškelti rankas 
h* atiduoti ginklus. Bėgusieji vo
kiečiai sustojo ir pasidavė; Tuo- 

’ jau nustatyta, kad vyras buvo 
Willy Peter Stoll, dalyvavęs pra
monininko Schlayer pagrobime 
ir nužudyme, o moteriškė buvo 
Juliane Plambeck, dalyvavusi 
vieno teisėjo nužudyme. Rasti 
dokumentai 'ir greitos vokiečių 
policijos informacijos tuojau nūs 
tahė suimtųjų asmenybes. Jei 
gu moteriškė nebūtų pasigriebu 
si revolverio, tai jie būtų galėję 
Įvažiuoti ir gal net dingti Švei- 

' carijoje.

Drebėjimas nužudė daug žmonių

Teheranas, Iranas. — Zaran- 
dos ir Kermano kalnų srityse pir 
madienio popietę labai smarkiai 

’ drebėjo žemė, padarydama vie
tos gyventojams labai didelių 
nuostolių. Antradienį jau buvo 
suskaičiuoti 343 žmonės užmuš
ti, o sužeistų ir be pastogęs pa
liktų žmonių skaičius labai dide 
lis. Irano šachas įsakė trim ka
ro lėktuvams tuojau vežti į kal
nus būtiniausius vaistus, palapi
nes ir antklodes.

švystels saulė, bet bus šalta 
SauN l»k* 7:26, leidžiasi 4:23

Į ARTIMIAUSIAIS BENDRADARBIAIS
N°ri, kad vyriausybė leistu kramto gyventojams 

; - pasisakyti dėl nuolaidu arabams
TėLAVIVAS, Izraelis. '—Dabar aiškėja, kad premjeras Me-: 

nahem Begin turi didelės bėdos įsu glaudžiausiais savo, pasekė-1 
jais. Jie nesupranta, kaip premjeras galėjo rinkiminėje kampa
nijoje kaltinti Izraelio darbinius už ruošiamas nuolaidas ara
bams, dabar pats Begin daro didesnes nuolaidas,-negu bet kuris; 
darbietis buvo svajojęs.

Izraelitams nepatinka, kad t' 
premjeras Begin, dar neatsisė-4L 
dęs prie derybų, stalo, paskelbė, 
kad Izraelis, sutinka atiduoti 
Egiptui ne tik visą Sinajus pu
siasalį ir Gažos sritį. Izraelitams 
teko sunkiai kovoti dėl Šių Egip 
to žemių o dabar Begin pats pa-

. —--Jau misiatvtaf kad: šeši 
- 'kefljgre®cf-atstdval?.tūr& Ididelės 
t bėdos pasiaiškinti dėl Korėjos 
maklerio Parko įteiktų stambių 
kyšių. Jiems gali tekti'aiškin- 

' tis teisme.

— -Ąįnęrikos laivynas nuta- 
:rėįsamdyti kymiai daugiau mo
tetų įvairiems laivyno darbams.

— Utrechte buvo teisiamas 
vokiečių teroristas Kurt Fol- 
kertš, gavp 20 mėtų kalėjimo.

.... i- ' ■ * ■ '

... .. ~ - --v—?...—■- . —' I — Island plieno bendrovė pa-
i . i . .v įkėlė kainas 5%; "

Mokslininkai išradėjai j

CHICAGO. — Bent keturi 
nauji biznio -pastatai dangorai 
žiai miesto centre arba jau pra 
dedami dabar arba bus pradė
ti statyti kitais metais. Vieną, 
28 aukštų prieš Inland Steel 
Building stato Draper & Cram 
mer firma, kitus du artimai 
nuo -vienas kito statys Roma- 
nek
liau — prie La Salle ir Madi
son—Arbert Rubinstein ir Phi
lip Teinowitz.

Apie dar vieno ofisams pas
tato dangoraižio statybą grei
tu laiku praneš meras Bilan- 
dic.

labiausiai susirūpinę
Privedė pasauįl prie 

pražūties kranto

Apie 12,000 Amerikos moks
lininkų, inžinierių ir kitokių pro 

siūlė jas atiduoti egiptiečiams. į fesionalų antradienį atsišaukė Į 
Tuo tarpu egiptiečiai Izraeliui į jungtines Valstybes prašydami 
dar nieko neprižadėjo.

Begino politiką
kritikuoja darbiečiai

Labai griežtai premjero Begi
no politiką kritikuoja ilgus me
tus kraštą valdę darbiečiai. Jie 
cituoja paties Begino prieš rin
kimus pasakytas kalbas, kurio
se jis adėjo nedaryti jokių nuo
laidų arbams, o egiptiečiams jis 
padarė pačias didžiausias nuo
laidas, net nėišsiderėjęs geres
nių taikos sąlygų. Užsienio mi
nisteris gen. Maiše Dajanas pri
žadėjo išardyti Kairo konferen 
ciją, kad tik nereikėtu dryti ara 

tbams pageidaujamų nuolaidų, 
{dabar, atrodo, remia Begino po- 
llit’ką. Darbiečiai reikalauja leis 
ti krašto gyventojams pasisaky
ti dėl planuojamos taikos. Prem
jeras Begin visai nesirengia da-

bamoje, Ohio ir Kentucky užsi
daryti be didesnio pasipriešini- 
mo. Antradienį streikavo 18%- 
000 UMW unijos narių. Washing 
tone antradienį (buvo jau trečia 
kaip diena unijų- atstovų ir kasyk' 
lų savininkų operatorių prasidė-- 
jo derybos siekiant baigti jau 
trečia savaitė vykstntį streiką.

— Chicago j e, 135 S. Lassalle 
gatvėje, Field namas parduotas 
už 35 milijonus dolerių.

— Kaire pagyvenusi Izraelio 
delegacija Įsitikino, kad Egipto 
prezidentas ir karo vadovybė no 
ri taikos su Izraeliu.

imtis iniciatyvos sustabdyti ato
minių ginklų lenktynes.

Susirūpinusių Mokslininkų Są 
junga (UOS) mano kad Sovietų 
Sąjunga turėtų tąpat daryti, ir 
jei šios abidvi galybės liausis 
toliau išradinėjusios, “gerinu-i 
sios” ir į pozicijas stačiusios nau Į 
jus branduolinius ginklus tuom| 
“bus padarytas didelis žingsnis} 
į atominio karo pavojaus suma
žėjimą.”

Tos mokslininkų grupės dek
laracijoje toliau rašoma, kad to
limesnis branduoliniais ginklais 
lenktyniavimas “didina mirties 
pavojų visai žmonijai.”

Minėtoji mokslininkų UCS į 
grupė yra nepelno (non-profit) I 
organizacija su centru Cambrid ’
ge, Mass., ir jos deklaraciją pa-jnuoja ateinantiems metams su
sirašė net 21 Nobelio laureatas. I mažinti mokesčius net 40%.

— Vokietijoje dolerio vertį - 
šiek tiek sumažėjo. Amerikos 
kareiviai išleidžia daug pinigų 
Vakarų Vokietijoje.

— Komunistinė Vietnamo vai 
džia rengiasi paleisti tris ame-

I rikiečius, pagrobtus iš jachtos.

— Gesą gaminančios bendro
vės turės aiškintis, kaip jos už
dirbo 256 milijonus dolerių.

— Japonų premjeras Takeo 
Fakuda rengiasi tuojau po Nau
jų Metų pradėti pasitarimus su

sovietų karo vadanms davė viską, ’ 
kad tiktai jie turėtų pačius ga- ’ siškai
Jingiausius atominius ginklus, progai. Kosyginui, mąstyt, knie- 
Nebuvo tokios sumos ar tokios tė ką t.’k gautas Amerikos pra- 
medžiagos, kurią Brežnevas bū- nešimas apie naują ginklą ne- 
tų atsisakęs duoti Grečkai. Brež- utroninę bombą, kurios JAV ne- 
nevas pirma įtikindavo partijos gamina, -bet gali gaminti, jei ko- 
centro komitetą, o vėliau valdžios j munistų imperializmas nesi- 
ątstovus.’ Marš. Grečka pasiūlė j liaus grasinęs laisvajam pasau- 
Brežnevą pakelti Į sovietų marša 
Įus, kaip gudrausią sovietų karo 
jėgų .^draugą. Sovietų valdžios 
škriatidė darbininkus, ūkininkus, 
kad tiktai kariai gautų reikalin
gus ginklus, maistą ir aprangą. 
Maršalai prižadėjo Brežnevui ir 
kitiems centro komiteto nariams 
-nukariauti pasauli.

‘ ? Sovietų karo vadovybė šian
die turi pačius galingiausius ato
mo ginklus ir gali išmesti tuos J 
ginklus strateginiuose Ameri-j 
kos punktuose. Sovietų maršalai 
yrai Įsitikinę, kad atominį karą 
laimės tie,- kurie pirma paleis 
atomines raketas. Kyla klausi
mas, ar sovietų karo vadai pasi
naudos šia galimybe laimėti. 
Kongreso atstovas Samuel Strat 
ton, kongreso "karo komiteto įta
kingas narys, pareiškė, kad ko
miteto nariai žino apie sovietų 

■valdžios galimybes kirsti Ameri-

liui. Kosyginas tą “pasikalbėji
mą” norėjo panaudoti ir panau
dojo kurstymui prieš Jungtines 
Valstybes, bet aprėkavo ir kitus 
Norvegiją, kad perdaug maniev- 
rų daranti. Kad garbės svečias 
apoplekacijos negautų, Danijos 
premjeras jį kelis kartus rami
no.

SOVIETINĖ SLOGA 
i SLENKA AMERIKON

— Diplomatai pripažįsta, kad 
pasitarimai tarp Izraelio ir Egip 
to galėjo prasidėti tiktai dėka 
amerikiečių. , Didžiausią spau
dimą darė sekretorius Vance.

— Prezidentas Carter pla-

Mokslininkai sako, kad iniciaty-l 
vos turi imtis Jungtinės Valsty
bės, kadangi dabar technologiš
kai branduoliniais ginklais tebe
pirmauja ir “tokioms aplinky
bėms esant negalima tikėtis, 
kad SSSR imtųsi iniciatyvos”.
Mokslininkai pabrėžia, kad savo

deklaracija nesiskirs vykstan’. —.... - -—w
čiomis strateginių ginklų apribo-’paskatinti, kad jūs stipriau ju- 
jbho-darybėm* trukdyti, >o tiki dėtų,pirmyn;

tas smūgis bus pakankamai ga
lingas ir taiklus, tai jis gali lai
mėt} karą. Bet jeigu amerikie
čiai susipras ir Įsakys pakilu
siems lėktuvams išmesti bombas 
strateginėsse Sovietų Sąjungos 
vietose.tai rusai tada laimėtų, 
nes amerikiečiai daugiau prie
monių atominėm raketom paleis
ti į Sovietų Rusiją.

v 1

Strategai tvirtino, kad iki šio i 
mėto sovietų karo vadai drįsda
vo *pulti tiktai tuo metu, kai to
je Strateginėje pozicijoje turė
davo devynis kartus daugiau jė- 
giį hegu prįešąs. Iki šio meto ru
sų atominis pajėgumas dar nėra

WASHINGTON. — D. C. — 
Visoje Sovietų Sąjungoje labai 
paplito savotiška šiltinė, šiek 
tiek skirtinga nuo buvusių šilti
nės formų, šiltinei turėjo iš 
anksto paruoštus skiepus, bet 
šiomis dienomis siaučiančiai 
sovietinei šiltinei, tie vaistai ne
beveikia. Svarbiausia, kad pats 
Brežnevas, aukščiausios sovie
tinės tarybos prezidentas, nepa
jėgė atsispirti šiai naujai šilti
nei. Jam duoda senus ir nau
jausius vaisius, bet jis nekyla iš 
lovos

Blogiausia, sovietinės šilti- 
amerikiečiai bijo, kad ši naujoji 
sovietinė šiltinė nepersimestų į 
Ameriką. Jie imasi priemonių 
šiai šiltinei užkirsti kelią į Šiau
rės Amerika.

— Mirė finansininkas Morti- 
mes St. Eccles, sulaukęs 87 me 
tų. Roosevelto administracijos 
metu jis buvo pagrindinis buvo 
New Deal paolitikos planuotojas 
ir vykdytojas.



GENR. T. DAUKANTO ŠAULIŲ KUOPA

Jūros šauių Genr. T. Daukan- Tėvynės prisiminimo maldą ąų- 
to kuopos šauliai-lės ir jų sve-įkalbėjo kuopos sekretorius, A. 
čiai, viso apie Šimtas septyniasde I Aniulis. Giliai įspūdinga išrąiš- 
šimtas septyniasdešimt asmenų ka buvo pagerbti garbingi, nusi- 
iškilmingai ir įspūdingai atšvenlpjelnę savo tautai sūnūs, dukros, 
tė tradicines kūčias, š. m. gruo- mirusieji ir gyvi esantieji pla- 
džio mėn 18 d.. Vyčių salėje.

šauliu ir jų svečių gausa eio-Įmui buvo
vakarienėje, aiš- žvakelės. Miško brolio atminimui 

“ctuvio šaulio gilų žvakelę uždegė pulk. J. švedas.
Lietuvos kariui-kaip. A. Juškevi 
čius, Ramovėnų atstovas. Šau-

čiame pasaulyje. Ju prisimini- 
skirtos ir uždegtos 

žvakelės. Miško brolio atminimuije tradicinėje vakarienėje, aiš
kiai liudjo J: 
prisirisimą pr;e s-ivų tautinių 
tradicijų, prie savųjų. Tai pagar 
ba šauliams taip pasigėrėtinai j liui skirtą žvakelę — VIa. Isga- 
žengiantiems savo tautos keliu! j naitis, Vytauto Didžiojo šaulių

Vykstančių kūčių salėje buvo j rinktinės vadas, Prisimintas, pa

to. šių visų tautiniai gyvų lietu- 
viiį garbei buvo skirta, uždeg
ta, viduryje salės stovinti, puoš 
uioji eglutė. uždegė, progra
mos vadavo iškviestas, L, šau
lių Sąjungos, Tremtyje centro 
valdybos pirmininkas, K. Milko- 
vaitis. Jis, Sąjungos vardu ir 
pasveikino visus kūčių .daly
vius. šventės programos vado
vas, kuopos pirmin;nkas, E. Ven 
gianskps iškvietė ir visus kitus 
organizacijų atstovus, žvakelių 
uždegėjus tarti žodį, kurie savo 
atstovaujamųjų vardų ir pasvei 
kino šventės dalyvius. Itin iš
jaustai prasmingai pasveikino 
pulk. J. Švedas. Z. Juškevičienė, 
savo sveikinimo kalboje, prisi
minė Lietuvos kaimo, vienkie-

parengta puošni kalėdinė eglutė, j gertas ir lietuvis jūrininką^, mj0 žiemos idilyą pasakė, kad 
apie ją apkrauta įvairių dovanė-(šiandien plaukiojantis svetimais §Velni, maloni Lietuvos gamta 
lių. Pasiteiravus sužinota, kad laivais ir po svetima vėliava...1 suformavo ir tokį pat Švelnų- 
tai yra simbolinės dovanėlės, pa- Lietuviui jūrininkui žvakelę už- malonų lietuvio charakterį, tau- 
čių šaulių ir jų svečių suneštos, degė J. Pronskus, Kalipėdos at- Į įos turtą.
skirtos vienas kitam maloniai vadavimo J x------
nuteikti, seheriškui, broliškui; Kovoje už
jausmui sustiprinti. Kas ir tei-piąm broliui lietuviui žvakelę už 
kė namų židinio šilimą, laiduo-Įdegė Z. Juškevičienė — 
jančią skaitlngos šeimos darnią Į niūkių atstovė. Prisiminti-pager 
jungtį. *bti broliai, sesės vedantieji ty-

Kūčių vakarienės programa Į lią- rezistenciją prieš tautos pa-

vadavimo dalvvis, veteranas..
Lietuvos laisvę kritu-1 Kalbant apie kūčių

_ A _ . r_ * izirti L-<2
_______ _2 J -

Biruti-M’ valgiai buvo tradiciniai, pas
akiniai ir gero skonio. Vaka
rienės, valgius pagamino ir ma
loniai svečius vaišino kuopos

į vakarie- 
nię tenka pasakyti, kad patiek-

buvo tikrai pasigėrėsina, tauti- ‘ vąergėją už tautos laisvę. Visi-1 moterų vadove U; 21“ ie?e’J^ 
niu požiūriu giliai prasminga įr esantieji už geležinės uždangos, taikino sios darbiosios sau cs -

;5
Ai

u

Vytauto bažnyčia Kaune

— Vienas“ dalykas apie vyrus,

£

tinius jausmus, p šauliai — dar
ir tarpusavio ryšį. Tenka paste- kurio jie nežino, yra kokiu bu
bėti, pasakyti, kad čia ir glūdi du moterys taip daug žino apie 
tautinių tradicijų kartojimo gi
lioji prasmė. . A, Beržienė

fM1

niu požiūriu giliai prasminga ir į esantieji už
Įspūd’nga, tai paties kuopos va- į bet su stipria laisvės viltimi 
do tautįnio-dvasinio nusiteikimo [žvelgiantieji Į ateit: laukiantie
ji: kūrybinių pastangų vaisius, jj savo Tėvynės išsivadavimo me

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų 
linki visiems savo klientams, draugams 

ir- pažįstamiems

ANTANAS VILIMAS
SU ŠEIMA

3400‘So. Lituanica Avęnue

Tek: Frontier 6-1882 
arba 

376-5996.

B. Pumputienė, H, Martinkienė, 
E.. Malėtienė, S. Aleksandrienė, 
G. Maritinkienė, L. Litvinienė, 
L. Klhnienė, G Kuzmienė ir ki- j, -?tos. .

Po vakarienės Į salę “atpūkš- 
nojo” ir kalėdų senis — K. Vi
džius. Nežiūrint, kad senis buvo 
apsnigtas ir sušalęs, jis dovanas 
gana vikriai išdalino ir itin daug 

Į džiaugsino paskleidę vaikams, 
Į šventės dalyviams. > \

šioje jaukioje, Daukanto šau
lių kuopos šeimyninėje šventėje 
dalyvavo ir visa eilė visuomenės 
veikėjų, keletas spaudos žmonių 
ir visų lietuvių dienraščio, Nąu 
jienų. redaktorius, M. Gudelis 
su savo štabo nariais, buvo ir 
ponia Cbr. Austin.

Netenka abejoti, jog šios pras 
mingos, įspūdingos šventės da- 

ilyviai-vės ir individualiai, sava' 
mintimi, atlankė toli paliktas tė
viškes, brangius artįjpuosįąs, sa 
vo vaikystės nubėgtus takelius... 
Visi asigamno, išsikėlė iš pilkos 
kasdienybės, sustiprino savo tau-

vyrus.

Surinko ir Aodagavo teisininkas Jonas Talalas
(Tęsinys) .

Mano pasikalbėjimas su V. M. Molotovu užtruko 5 
valandas. Išdėsčiau jam susidariusią padėtį, ryšium su 

£ ! SSSR atstovybės Kaune ir raudonosios armijos karinės 
|| Jj j vadovybės kišimosi į Lietuvos vidaus reikalus, nuolati- 
Sęlnius grasinimu^ valdiško aparato terorizavimą, nesis- 
įj w I kaitymą su krašto reikalais ir visuomenės nusistatymu, į 

£ i dezorganizavimą darbininkų miestuose ir kaimuose, pra- 
Įmonės ir prekybos įstaigose, į nuolatinį mitingų ir eisenų 
organizavimą su rusiškomis dainomis ir svetimų valsty
bių veikėjų garbinimu. Visa tai, iš vienos pusės, gimdo 
lietuviuose didžiausią nepasitenkinimą-ir ■ baimę, neapy
kantą visam kam, kas yra nelietuviška, kaltinama yra vy
riausybėj kad nesiima priemonių tvarkai palaikyti Ir su
drausti tvarkos ardytojus. Iš kitos gi pusėSj susidariusia 
padėtimi griaunama prekyba, pramonė ir žemės ūkis. 
Jei tokia padėtis nevaržomai truks ir toliau, turės įvykti 
krašto ekonominė ir ūkinė katastrofa, kuri atsilieps ir 
Raudonosios armijos būklei, ypač maitinimo atžvilgiu- 
Būtinas “'reikalas sustabdyti SSSR atstovybės kišimąsi į 
vidaus reikalus ir nurodyti Raudonosios armijos vadovy
bei skaitytis su tuo, ką Lietuva gali padaryti ir ko nega
li, apsaugoti Lietuvos vyriausybę nuo nuolatinių gra
sinimų. ' ’

V.M. Molotovas klausėsi. Man išdėsčius visą reikalą, 
jis pareiškė, kad turįs žinių apie tobulą Lietuvos ūkini 
aparatą, kuris veikia laikrodžio tikslumu, ir, savaime 
suprantama, kad kenkti ir kliudyti ūkinei veiklai SSSR 
vyriausybė neturi mažiausio noro. Nesusipratimai, ma
tyti, kyla iš socialinės ir valstybinės santvarkų skirtu
mų. SSSSR atstovybė Kaune neturinti nurodymų kištis į 
krašto vidaus santvarką, kiek tai neliečia Tarybų- Sąjun
gos reikalų ir tikslų. Tarybų vyriausybė turėjusi visados 
geriausių norų Lietuvos atžvilgiu, grąžinusi Lietuvai Vil
nių, visuomet ir visur rėmusi jos reikalus.- Nors buv. Res
publikos Prezidentas “A. Smetona nekvailas žmogus, bet, 
matyt, samanomis apžėlęs, nesuprato savoj padėties, įsi
leidęs tarybines įgulas nesušvelnino režimo, .bet . ėmėsi 
dar griežtesnių priemonių prieš visa, kas tik lietė rusų 
kultūrą. Jis savo politiką Tarybų vyriausybę privertė 
kariška jėga okupuoti Lietuvą.

Nors Tarybų vyriausybė yra sudariusi.su vokiečių 
vyriausybe draugingumo sutartį, bet toji sutartis nęat- 
palaidųoja jos nuo atsargumo žygių. Todėl visai nemany
dama kištis i pasaulinį, karą, kuris dabar siaučia Vaka^ 
ruošė, saugumo sumetimais Tarybų vyriausybė turėjd 
okupuoti tiek Lietuvą, tiek įr. kitas Baltijos valstybes.

V.M- . Molotovas ta pačia proga papasakojo, kodėl Ta- 
rybė Sąjungos vyriausybė 1939 m. pavasarį negalėjo su
sitarti su anglų ir prancūzcų vyriausybėmis. Prancūzai ir 
anglai reikalavo lenkų sienoms neliečiamumo, garantijų, 
nors žinojo, kad lenkų valstybės sienose yra daug grynai 
rusų apgyventų sričių, kurios nėra Tarybų vyriausybei 
abejingos. Anglai ir prancūzai, esą, lenkams reikalavo 
karinės pagalbos karo atveju, bet už visa tai Tarybų Ru
sijai nenorėjo teikti jokių kompensacijų. Be to, lenkų vy-. 
riąųsybė visą laiką rodė didžiausią nepasitikėjimą Tary
bų Sąjungos vyriausybe. Šioji pamėgino tartis su vokie
čių vyriausybe, kuri dėl karo grėsmės iš Vakarų valsty
bių yra tiek suvaržyta, kad ji savo interesų Baltijos kraš
tuose negalėtų sėkmingai ginti. V. M. Molotovas šian
dien turįs pasakyti atvirai tai, kas rytoj bus visiems aiš
ku. Jeigu dar rusų carai, pradedant Jojių Basiuoju, siekė 
prasiveržti į Baltijos jūras, tai ne dėl savo asmeninių 
užuogajdų, bet todėl, kad to reikalavo rusų valstybės ir 
tautos įšsivystyipo eiga- Būtų nedovanotina, jei Tarybų 
Sąjungos vyriausybė dabar nepasinaudotų proga, kuri 
gali kitą kartą nepasitaikyti. Tarybų Sąjungos vadovybė 
nutarė įjungti Baltijos valstybes į Tarybų respublikų 
šeimą, savaime suprantama, kaip atskiras sąjungines 
respublikas, garantuojant plačiąsias teises ir galimumus 
vystytis ii“ žydėti tautinėms kultūroms, tautiniams ūkiams 
ir gerovei. ? ;

A. Smetonos ir K- Ulmanio vedama politika privertė 
Tarybų Sąjungos vyriausybę nusistatyti, kad jau užten
ka sentimentalizmo ir reikia susirūpinti gyvybiniais Ta
rybų Sąjungos reikalais. Be to, vis tiek ateityje mažos 
valstybėlės turės išnykti, ir Lietuvai, kaip ir kitoms Bal
tijos valstybėms, geriau yra įsijungti į garbingą Tarybi
nių respublikų šeimą, negu būti pagrobtoms lenkų ar vo
kiečių. Todėl ir dabartinė Lietuvos, vyriausybė tirėtų 
tiems įvykiams rimtai pasiruošti ūę pamažėli pati pripra
sti ir valstybinį aparatą pripratinti prie tos tvarkos, kuri 
ateityje tuose kraštuose turės būti įvesta.

(Bus daugiau)
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Eva Gabor

Linksmų Šv. Kalėdų iri laimingų Naujų Metų 
visiems klijentams, draugams ir kaimynams

h

JŪRA TAP
2638 West 69 Street

Stasė Simokąitięnė ir sūnūs — 
Raimondas ir Ričardas su šeimomis

S.TASYS DAPKUS, Savin
AUTOMOBILIŲ TAISYMO DIRBTUVĖCHICAGO TAUPYMO

ir Skolinimo BendrovėsH
VALDYBA ĮR DIREKTORIAI LINKI JUMS LINKSMŲ KALĖDŲ, 

i’ STIPRIOS SVEIKATOS, SU JŪSŲ PAGEIDAUJANČIU NORU, 
į KAD VISKAS IŠSIPILDYTŲ.

CHICAGO SAVINGSAND LOAN ASSOCIATION
6245 So. WESTERN AVENUE CHICAGO. ILL. 60636
1 GRovehiU 6-7575

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

Gąrreį J. Pakel
Al Kueltzo
Dr. Raymond Bartz
William R. Sekasi ir n
Edward Bock• w * ‘ < *

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkiu visiems savo klientams, draugams

A ir pažįstamiems

4542 So. Western Ave. CLiffside 4-2241

Gerų Kalėdų Švenčių ir nuotaikingų 
Nąu jų Metų linkime šauliams, 

draugams ir gerus valios lietuviams
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HTAUTO PIDZIOJ 0 ŠAULIŲ RINKTINĖ
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VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI ,H

GARSINKI1ĖS NAUJIENOSE
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Atidengęs pasistatytą pamink
lą Lietuvių Tautinėse, papieta
vęs kartu su draugais ir bičiu
liais, padėkojęs jiems už paro- 
dytą draugingumą ir dėmesį, iš 
važiavau pasinaudoti savo 76 
metų amžiaus sukaktuvine do
vana. Atšvenčiau savo 76 metų

amžiaus sukaktį, bet pasirinkęs' . 
savo amžinos ramybės vietą ten, 
kur man labiausiai patinka, pa
kilau kelionėn, kuri mane jau 
keliūtas metas traukė, bet nebu
vo laiko išvažiuot.

šį kartą skridau j pačias di
džiausias ir didelę praeitį turin-

■
i I
I

HOLIDAY GREETINGS TO ALL MY 
LITHUANIAN - AMERICAN FRIENDS

Thank you for your support and great 
victory in my 2nd term

I thank you for all your, support and helo 
in my 8 years as your sheriff Richard J. Elrod 
of Cook County. Again I am a candidate for 

third term and would be most grateful 
your support in the primary election 

March 2L 1978.

Atsakymas j “Savęs pačių nuvertinimą”
I~abai nustebome perskaitę mokyklas,. o jaunesnieji, kas 

straipsnį“ Savęs, pačių nuverti- šeštadienį, skuba į lietuvių kal- 
nimas”; Įlipusį šių'metų gruo- bos' painokas/ į tautinius ' šo- 
džio rhėn. 6 d..Drauge, Nr. 285, ‘kius'ir asambliuš. Tas P. S., ne- 
kurį parašė koks ponas P...S.'žinodamas visos susijungimo 
Sunku, pasakyti, ar eta yra ra-.!eįgds, drįsta savo straipsnių 
šytojo • . inicialai, ar nebaigto įžeisti žmoną, vaikus ir visą seno 
laiško post skriptum (P. S.).' tėvo šeimą. Nuostabu, kuo tas

Jis-savo rašinyje aptaria verk senas tėvas nusidėjo tamstą! kad 
šlendamas ir {želdinėdamas atei drįstat per spaudą viešai šmeiž- 
tininkų ir kitų ideologijų visub- ti Sibiro kankinį! Pasakykit, 
menininkus. Ypatingai užgau- kuo tie vaikai tamstai nusikal- 
dįnėja nužemindamas tikrus_^Jlo?_Kad .jie yra tikri, to-žodžio 
ideologus ir patrijotus, kurie prasme, lietuviai, p nebendra- 
daug darbavosi ir darbuojasi. darbiautojai ir tiltu statytojai t 
Lietuvos laisvinimu. I Citata: “Moralės mokyti negaįi

Ponas P. S. pabrėžia, kad yra toki vaikai. Tai yra~išimti.ę mū 
tokių tėvų, kurie bando tėvus įsų išeivijoje”. Išimtis, kad jie 
moky ti moralės. t lietuviai, kad jų atžalynas ne-

. ix o ... llT. .1 lanko Kapsuko kursų Vilniuje Citata Is P. S., rasimo: Kai!. .. . . - . ... . , ., }ir nevažiuoja i Pionierių stovy-tevams nepasiseka savo vaikui. . , / . . .. . J..... ., . - * t klas mokvtis komunistines ideo-auklejime, nereikia kaltinti tik:, .. x , ... o\ -ildgijos. -Ka, Tamsta, galvojat.-tėvus. Bet taip pat ir tie tėvai I ? , , . . . . .i- i , .. , . .. . t rasvdamas toki straipsnį, gry-negali mokvti kitu, kaip jie tu-r .7 f . •. .. ‘ T, Jnai pakenkti jiems; kad tikrairėtų. savo vaikus auklėti. Kalį..__  . ...... . .*• • u i j— i • . • fta seimą nesusijungtu ir tas Si-senam tėvui beldziant i Amen-I , . , . . /. . , . . . . , ., , Į biro kankinvs užbaigtų .» savokos Ambasados duns ir laikras-J .. o... * ;X- , . . .. .. . J amžių Sibiro taigose. Atrodot,caams ’^skelbiant jvykj, vaikai, , , \. ... . -1. - ; .. . . . ; kad dėlto seno tėvo likimo me-nenon seimos susijungimo iri. .. ■ . . ...„v. .. 7 . . !ko nežinot ir skelbiant melą irrūpesčio senu tėvu, neturi vai-Į, .....*- - šmeižta jzeisdamas visus- šeimos.

narius. Dėl (Kunigų Vienybės 
labai suklupot. Dėl Kronikos 
tolimesnio leidinio, manot, kad 
niekas nieko nežino, kaip P. S. 
nieko nežino apie tą seną tėvą!.,.

Citata: Kai saya grupe nepa
tenkintas iš jos pasitraukia, tai 
jos niekinimas yra savęs palies 
niekinimas". • ■ , '

P. S. Virš pacituotais žodžiais 
nuvertinai pats save, o seno tė
vo vaikai- pasiliko patriotinės 
tautos patriotinės ideologijos 
organizacijose.

žmona ir seno tėvo vaikai

a Didžiausios jūrv sraigės 
auga Kalifornijos pakrantėse. 
Jų vidutinis svoris yra 7-8 sva
rai, gi rekordinis svoris 15 sva
rų ir 13 uncijų. Didžiausios sau
sumos sraigės veisiasi Afrikoje. 
Jos turi virš 10 colių ilgio ir 
sveria virš svaro. 1972 m. Ang
lijoje buvo suruoštos sausumos 
sraigių lenktynės. Viena sraigė 
greičiausiai nusliuogė 2 pėdų 
distanciją. Apskaičiuota, kad 
vieną mylią ji nušliaužtų per 
103 valandas.

dinti didvvrių ir kitus mokvti 
tėvų-meilės ir moralės”. Gai
la, kad laikraštis Draugas to
kius P.. S. pliotkus išspausdino. 
Kodėl P. S, rašydamas šmeižia 
ir niekina, to seno t^yo vaikus, 
kurie jau septyni metai, kaip 
beldžia Maskvos ir' Wąšfcngto-1 
no Ambasadų /duris maldauda- ■ 
mi. leisti susijungti tai7 šeimai. 

‘Vienas iš tų vaikų-1976 m. - as- 
meniškaLsbuvo nuvažiavęs su
sitikti* su USA Prezidento atsto
vu ir įteikė prašymą tam atsto
vui, kad’/išle&tu tą seną tėvąj- 
pas savo- vaikus ir žmoną.
j. Labai gaila, kad P. S. nežino, 
kiek tie vaikai aukoja^ laiko ir 
.uždarbio - dėlto- seno vargšo tėvo. 
Dabar klausiam p." P. S.,- gal š. 
not kckf'kita receptą .išvažiavį-' 
niui iš-payergtos Lietuvos pas

Iš saulėtos Floridos Šv. Kalėdų ir 
Naujųjųetų proga 

-
čias f ilipinų salas. Buvau pa-1 pasiryžimų. Kai žmogus ryžtasi, 
tenkintas Chicagoje baigtais dar tai labai daug gali padaryti 
bais ir skridau pamatyti tų pa
saulio vietų, kurių dar nebuvau • 
matęs. Be to, žinojau, kad tie vi
siems pavyksta pasirinkti Am
žinos Ramybės vietą. Pasirinkti 
visi pasirenka, bet likimas kar
tais kitaip nulemia.'

Mano manymu, Fedinandas 
Magelianas buvo par^ didžiau
sias keliautojas. Be to, man pa
tiko jo drąsa, žinojimas, mokė
jimas nugalėti kliūtis ir pasiry
žimas nežinią atidengti visam 
pasauliui. -

Magelianas tikėjosi surasti 
trumpiausią kelią i turtingą In
diją, parsivežti brangiausių prie 
skonių ir būti palaidotas gra- 
,žiausioje Lisabono aikštėje, bet 
likimas kitaip lėmė. Jis pasiekė 
turtingąją Indiją, bet ilgos ke
liones nebaigė. Jis mirė šiandie
ninėse Filipinų salose. Nei tuo 
metu galingos Ispanijos sosti
nės, nei svarbiausio pasaulio nėr 
vo — Portugalijos, pagaliau net 
ir gimtinės Katalunijos Magelia 
nas nepasiekė. Ji užmušė Lapų 
Lapas. Aš norėjau nuskristi į 
Filipinų salas ir pasižiūrėti, kaip 
Mageliano kapas atrodė. Kur tas 
kapas tikrai buvo — nežinojau, 
bet tikėjausi jį surasti, nes ži
nau, kas ieško, tas randa. Svar
bu, 'kad žmoguje būtų gyvas no 
ras ieškoti naujų kelių, naujų 
planu ir kad jame būtų naujų

Spalio 19 dieną iš O’Hare aero
dromo pakilau North Western 
didžiuoju lėktuvu, įsitaisiau ge
roje sėdynėje ir sekiau, kaip Chi 
caga liko po kojų, kaip balti de
besėliai pasidarė sniego kalnais 
ir kaip, lėktuvas lipo į viršų ir 
skrido į tolį.

Visuomet skrendu pirmąja 
klase. Ten daugiau vietos, gėrės. 
nis patarnavimas ir niekas ta-, 
ves nevargina, tuščiomis šneko
mis ar beprasmiais klausimais. 
Išėmęs atramas, išsitiesiau sė- Į savo • šeimą. -ir> mylima žmona?

■t Atsakymas P,-S. yra: toks, kad 
to senelį©'vaikai turi savo pcin-’’ 
cipusTr-yra stiprūs .savo i ideo-L 
logijoje, dirba visuomeninį -dar-, 
bą Lietuvos?laisvei/ ntęsigėdina ■ 
neštijtrispalvę-'įpavei^fų tau tų 
parade.' :.To .^vargšo/; seno tėvo; 
ąnūkajgrazįai ."kšElbii^eturiskai/ 
kaikt£i^y^baig£ J&amsfin'ės ■

visiems liėttivptitjiį liuoįirdžiįiusių linkėjimu
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MYKOLASjffiJPITlONŽLĖ KARAIČIAI,

Dar kartą išrinkite

Cook Apskrities ^Šerifu.

Pareigingas, veiklus, garbingas.

£

I
I

■

Alexander G. Kumskiš, Administrative Aide to 
Sheriff Richard J. Elrod

nesi© pirmos dienos.

Išduodami Certifikatsd, kurie ne-
r < š/1.’ - > . • • . '

I —> MAUMBNOC, CNKAOO K AL—Thurvdąy, December 22, 197J

RICHARD J. ELROD, 
- Sheriff of Cook County

Geriausias iš visų šerifų. 

Verčia vykdyti įstatymus.

dynėje ir užmigau. Lėktuve ra
mu, šilta, aukštybėje skridimas 
netrukdomas, tai gali miegoti, 
pailsėti ir pasvajoti.

Mane prikėlė simpatiška patar 
nautoja. ■ >

— Mes jau artėjame prie To-- 
kijo galėsite pasižiūrėti Į apylin 
ke... į ;•••>■..,•; ■

Padėkojau, apsityąrlhhų, nu-; 
siškutau ir prisėdaut prie -lango/ 
Salos, debesys, pro plyšius ma-į 
tyti namai, tarytum ’skristum išį 
New Yorko-j Ghicagą,7pro Ohio, 
ir Michigano laukus; Tiktai vie/ 
tomish čia matyti -aukštesnių 
kalnų, kurių nesimato Michigan 
ežero .pakrantėse/Tokijo Mies
tas man jau pažįstamas. Ten esu 
būvės kelis kartus ir palenkęs 
įdomesnes' vietas. Niekad: neiš- 
kridau iš japonų sostinės, neap
lankęs trijų beždžionių paminklo. 
Viena žiūri ir nemato, kita klau 
so ir negirdi, o ką trečioji daro, 
tai dabartiniu metu man išspru 
ko iš atminties ir neturiu laiko 
prisiminti. Bet esu tikras, kad 
sisi skaitytojai jas žino. Mano 
manymu tai buvo pats didžiau
sias menininkas jumoristas, pas 
tatęs toms trims japoniukėm gal 
voti verčiantį paminklą.

Atsisveikinęs tris beždžiones, 
tuojau sėdau į Filipinų lėktuvą 
ir išskridau į Manilą, filipinie
čių sostinę.

(Bus daugiau)

e Paeitais metais amerikie
čiai sumokėjo virš 300 milijonu 
dolerių už svorį kontroliuojan
tį maistą.

17350 Gulf Blvd.

y w
Sėt 1(813)1391-9753

Taupykite dabar

TjUeka didelio* darbo*. Pirma,- jie pa- 
’ rr gefr Jums pasiekti asmeniškus jūsų 

užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnį apylinkės bendruomenę 
fr parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.

-Santaupos, padėtos prieš 10 mėnt>

1800 $o. Halstad St.

palūkanų, priklausomai nuo idėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaita*
peša

Chfcogo, |ll. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TUįŪNT! DIDELES ATSARGAS

Irtėigt* 1923 metai*. ’ > Tri. 421-3070
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Geriau, kai kiti pagiria

dėstė sudarytai Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
komisijai savo pažiūras Įvairiais tarptautiniais politikos 
klausimais. Jeigu nebūtų buvę atlikti; paruošiamieji dar
bai, tai ir pranešimas nebūtų buvęs toks brandus ii’ visų 
noriai skaitomas. Amerikos Lietuvių Taryba paruošė in
formacijas Amerikos delegacijos nariams, o šie jau iš
kėlė pavergimo klausimą. ALTas, papasakojęs, apie 
pastangas ir atliktus darbus, kviečia visus Įsijungti Į 
vieningą Amerikos lietuvių daugumos vedamą darbą-

Metų pabaigoje i lietuvius kreipiasi ir Vliko Įsteig
toji ir mokytojo Barzduko mažos politinęs grupelės rei
kalams pritaikytoji Amerikos lietuvių bendroumenėi 
Jau nurodėme, kad Pasaulio Lietuvy paskelbtames svei
kinime “Gražus subrendintas vaisius“ netiksliai pra
džioje darbo faktus pamini, toliau ji šitaip -rašo;

“Dėl to, kad šiandien ir turime brandaus am
žiaus pasiekusią, gerą, judrių visai energingai Lie
tuvos laisvinimo ii- lietuvybės išlaikymo darbą, dir
bančią JAV Lietuvių Bendruomenę. Sunkiu vaiky
stės metu, audringos jaunystės ir netamsių brendi
mo dienų užgrūdinta bei sutiprinta, šiandien-ji sto
vi pačioje aukščiausioje lietuviškos veiklos pako
poje, esamomis sąlygomis labai gerai atliekami pa
čius didžiuosius, darbus švietimo, kultūros ir politi
kos srityse. Garbė tad tebūnie josios pradininkams, 
mynusiems pirmuosius .takelius ir pasididžiavimas 
jų pasekėjais ,kurie, supratę tos didžiosios mūsų 
jungties idėją, visomis jėgomis dirb.o jai Įgyvendin
ti.” (PL, 1977 m. lapkr. Nr. 935 psl.)
Kad reikia pirmtakūnus. pagerbti, tai kiekvienas 

lietuvis žino. Jis neužmiršta pagerbti 'kiekvieno, kuris 
ką nors apčiuopiamo ir naudingo yra padaręs. Lietuviai 
neužmiršta Donelaičio, drįsųsio pradėti rašyti būrų 
kalba. Jie neužmiršta Dr. Basanavičiaus, pradėjusio 
rinkti lietuviškas dainas. Jie prisimena Dr. Kudirką, pa- 
rašusj lietuviško tilto atsiminimus ir Lietuvos himną, 

i prisimena prezidentą Dr. Kazį Grinių, prof. Vaclovą 
■ Biržišką ir kitus kultūrininkus. Bet nei vienas didis lie
tuvis neprimindavo savo tautiečiams, kad reikia ir jį 
prisiminti. Istoriją^ nustačiusi faktus, žinos, kad Ame
rikos Lietuvių bendroumenės pradininku buvo kitų, 
nors paskutiniu dešimtmečiu visur bandoma jaunimui 
Įkalti Į gaivą, kad didžiausias bendruomenininkas yra 
buvęs josios sekretorius, pakeltas Į garbės pirmininku. 
Visa tai labai gerai, kad jį pakėlė. Bet kad jis pats, arba 

. jo dešinioji ranka rašytų, kad reikia tą pradininką pa
gerbti, tai lietuviams naujas dalykas. Iš viso, garbė yra 
labai jautrus dalykas. Ji seka kiekvieną žmogų, dirban
tį gimtiniam kraštui naudingą darbą,, bet ji bėgą nuo 
žmogaus, kuris paskui ją bėgioja. Jis jos niekad nepa
vys. Ji dar toliau nubėgs, jeigu jis ir kitus ragina jį pa-

Paskutines metų dienas, žiemos šventes, susitiki
mus su artimaisiais, be asmeninių linkėjimų sveikatos ir 
laimės, dažnai panaudojame visuomeniniams darbams 
vertinti ir naujoms pozicijoms aptarti. Visi žinome, kad 
gyvenimas nebestovi vietoje. Keičiasi žmonių "nuomonės, 
kitaip atrodo, politiniai pagrindai ir kitaip vertinami ir 
praeitų metų pasiekimai bei. laimėjimai. ;

Kiekvienas mūsų stengiasi per metus padaryti ką 
nors naudingo sau ir visuomenei. Lietuviai džiaugiasi 
kiekvienu žingsniu, padarytų Lietuvos nelaimės kėlimui 
viešumon. Kiekvienam lietuviui malonu priminti' kląu- 

‘ sančiam kitataučiui, kaip didysis kaimynas pavergė ma
žą tautą ir kaip žiauriai ją iki šios, dienos išnaudoja. Vie
ną kitą dalyką šioje srityje padaro paskiri asmenys, ra
šydami straipsnius Amerikos ir lietuvių spaudoje. Prie 
šio darbo prisideda organizacijos, besirūpinančios gim
tojo savo krašto laisve ir sovietų karo jėgų primesta 
prievarta. Juo daugiau lietuviai šioje srityje padarys, 
tuo lengviau bus galima atgauti iš rusų prarastas ląi-' 
sves- .... ...; ...

Ky i i? v j-

? Švenčių proga savo darbus- vertina ne tik pavieniai 
’ lietuviai, bet ir organizacijos. Vakarykščiose Naujieiioz 
\ se skaitėme Amerikos .Lietuvių. Tarybos paskelbtą savo 

darbų vertinimą. Praeitais metais šiai organizacijai pa- 
: vyko daug nuveikti. Pats svarbiausias darbas buvo Lie- 
■ tu vos klausimo iškėlimas Belgrado konferencijoje. Tai 
; ne toks lengvas dalykas. Lietuva.} Belgrado konferenci- 
- i%..Rčfiakyįesta. Josios atstovai negalėjo reikšti savo pre

tenzijų, nes jie ton konferencijonJ nebuvo.'pakviestL Jei
gu Lietuvos vyriausybė būtų pastojusį, kelią invazijai, ir

7 būtų jam pasipriešinusi okupantui, tai gal ir josios ats- 
^tovai būtų pakviesti. Lietuvą buvo pati pirmoji karo; au- 
5ka, ji turėtų teisės savo reikalus ginti,-kaip gynėsi suo
miniai arba lenkai, tai tada gal ir Lietuva būtų turėjusi 
^atstovą- Europos valstybių konferencijoje. Dabar galin- 
rgosios valstybės visą Lietuvos pavergimo klausimą taip 
^išsprendė, kad niekas negalėtų jo kelti. Lietuvos lietu

viai. jo, nekėlė, nes jie neturi balso. Bet Amerikos lietu- 
.? viai rado būdą šiam klausimui pajudinti. - i

Amerikos Lietuvių Taryba labai atidžiai sekė Belg- paskutinius du paragrafus, štai jie;
rado konferencijos parubšiamuosius darbus, o vėliau iš- Amerikos lietuviams buvo nejauku, kai Barzdukas

Labai keistai lietuvių daugumai skamba ir tvirtini
mas, kad jis arba ji šiandien stovi pačioje aukščiausioje 
lietuviškos veiklos pakopoje- Jeigu jau ta pakopa yra 
pati aukščiausioji, tai aukšiau jau nėia kur kopti. Aukš
čiausią pakopą- pasiekus, visi darbai jau turėtų būti 
baigti< Bet mes. visi žinome, kad atlikta labai mažai. 
Nei viena lietuviška organizacija nepasiekia aukščiau
sios pakopos ir kach nereikėtų aukščiau kopti.

Iki šio meto lietuviai patys nesigirdavo. Jiems ge
riau patinka, kai-kiti, juos pagiria.

- pRIDEDAAIE paęąigą

Vakarykštis, gi'. 21 ,d. Naujienų Įžanginis išėjo be 
pabaigos. Ne tik nebaigtas sakinys, bet nebaigtas ir žo
dis. 0. paskutinio paragrafo visai nebuvo.' čia dedame

ŽUVĘS REIKALAS •
(Tęsinys)

i , Varia dar žemiau pasilenkė. Jos piršleliai ėmė 
' šokinėti. _’■< 1
! - — Varvara Petrovna!

— Aš... lr ką kalbėti? Suprantama ir be to... My
liu, ot ir viskas... Ką gi čia ir kalbėti? (Pertrąuka).

'//tv
ir Eleonor Zapoliai kiekvieną metą moko vaikus ir suaugusius, kaip pasigaminti savo šiaudinuką, kad 
galėtu papuošti savo eglutes. Jiedu papuošia Chicagos pramonės muziejaus ruošiamas '■eglutes ir savo 

namus pagražina mikliai atliktais darbais.

Frank 
vėliau

Po tokių Įvykių dvarininkai 
surimtėdavo, bet greit pamirš- 

;davo ir vėl lengva širdimi vyk- 
Idydavo egzekucijas.

Dvarų kaimų ir vienkiemių

ANDRIUS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI IŠ PRAEITIES MIGLŲ
Baudžiava senovėje

rių, bet jų žvėriškai ir nekęs-j liau nuo dvarų centrų, dvarinin- 
davo. Tie užvaizdos sugalvoda-lkaį duodavo daugiau žemių, bet

(Tęsinys)
, lažininkams, gyvenantiems to-

Daug vargo pakeldavo bau- vo baisių išdaigų, bet jie efež- versdavo’ mokėti, didesnius pa- 
džiauninkai didesniuose dvaruo- nai žūdavo nuo lažininkų, nete- galvių mokesčius. Kadangi tie 
se nuo dvarų užvaizdų-komiso- kusių pusiausvyros t mokesčiai nebuvo valstybės nu

statyti, tai jie buvo nevienodi: 
vieni didesni, o kiti nJažesni. Tas 
pareidavo nuo dvarininko, žemės 
rūšies, ir sklypų didumo.

Dvarininkas vertindavo laži- 
■ ninka ne daugiau, kaip jaučių 
jungą. Versdavo dirbti, bet ne
išvargindavo, kad tas neatsiliep-

paskelbė, kad “aukščiausioji taryba“, apsvarsčiusi vi
sus bendruomenės.narių daugumos nuotaikas, nutarė 
patraukti. juos Amerikos teismui, kuris-tiems-neklauža- 
dams “parodys“, kaip reikia “aukščiausius“ pareigūnus 
gerbti ir jų įsakymų klausyti. Jie pasisamdė pačius, ge
riausius advokatus Connecticut teisėms ginti.. Visa tai, , , . ,, , . T . , ....... . .. .. ®.......................... ’’tu dvaro ūkio (ferbui. Jei bau-
aisku, labai baisu- Visi Amerikos, lietuviai prisiminė,jdžiauninko nepervargindavo dar 
kiek Dr. V. P. Dargis nusigando panašaus Maryland^ bu, tai nebeleisdavo ir dykinėti, 
patarėjo... '................. Jaloveckis. buvo persiėmęs prąk-

Bet yra ir antroji šio klausimo pusė, būtent, kad ne tinėmis gyvenime normomis*)
,tik Barzdukas, bet ir jo parinkti pakarėjai, eidami Į A- 
merikos teismą klausyti teismo sprendimo', - pasižadėjo 
klausyti ir veikiančių Įstatymų. Kaip ten bebūtų, po teis
mo sprendimo reikalai turės pasitaisyti. Ne tik BarZdū- 
kąs privalės prisilaikyti Amerikoje veikiančių Įstatymų,* 
bet privalės mokėti mokesčius, pranešinėti pajamas^ ir i 
prisilaikyti visų Įstatymų, tvarkančių Amerikoj veikian- [ 
Čių draugijų veiklą. Amerikos lietuviams Amerikos .Įs- J 
tatymų nereikia bijoti, Barzdukas ar jo paskirti parei
gūnai, eidami i’Amerikos teismą, pasižadėjo klausyti tei-. 
smo sprendimo ir vykdyti jo. nutarimus. Kai visi prisilai- ’ 
kyšime veikiančių Įstatymų, tai visiems lietuviams bus 
naudingiau. •

(Bus daugiau)

jau buvo paruoštas ir pasirašytas, kai. vienu žodžiu, 
gerutė žmona, geri pinigai ir gera karjera buvo man 
jau beveik užtikrinti, velniui reikėjo truktelėti man 
už liežuvio...

Aš norėjau prieš savo būsimą žmoną pasipui
kuoti, švystelėti savo principais ir pasigirti. Pagaliau, 
pats nežinau, ko panorėjau... Įvyko, net baisu, kaip

— Ko jūs tylite? — paklausė ji, žiūrėdama man 
į veidą. . .. -

l ai])... Vakaras loks puikus... Ar jūsų mama Baisiai myliu! Aš jus taip myliu, kaip... Vienu žodžiu, i
- sveika ? I surinkite visUs šiame pasaulyje esąmus romanus, blogai!
Sį — Sveika. : Į išskaitykite visus juose esamus apsireiškimus meilė-

Gin... Taip... Aš. matote, Varvara Petrovna, je, prisiekavMpus, aukas ir... jūs apturėsite tai, kas
, noriu su jumis pasikalbėti... Tam tiklai aš ir alvažia-pdabar mano širdyje tatai...--Varvara Petrovna! (Per-jniano žmona, laikau švenčiausia pareiga dėl gale-i 

iratiinų pasakyti jums keletą 
žodžių. Aš būsiu trumpas.. Ar žinote, Varvara Pelrov-

j na, kas aš ir ką aš? Taip, aš teisingas! Aš darbo žmo- 
igus! Aš. aš didžiuojuos! Maža to— Aš su ateitim...
I Bet aš vargšas,.. Aš nieko neturiu, 

uusi-l 
“Ko-,

virpanėiais piršteliais 
aš norėjauky

bed rov cries.
jausmui ir 

gal būti nesupra-

— Tuščia! Kad gyvenimui išleistum vieną, antrą 
dešimtį tūkstančių, reikia keleto metų. O paskui? 
Trūkumai! Ašaros! Tikėkite, mana brangioji, mano 
patyrimui! Žinau gi! žinau, ką kalbu! Kovai su tru
kumais reikia turėti stiprią valią, nežmonišką cha
rakterį!

“O ir niekus aš malu!“ — pagalvojau aš ir tę-
*«s1 -»MKWRnmmixi jnmniH

— Varvara Petrovna! — pradėjau aš po pirmo', . agaho ’ t.e, arvaia Petro\na! Pagalvokite,
kūnam žingsniui jus apsisprendžiate! žingsnis ne
grįžtamas! Jei turite jėgų — eikite su manim, jei nė
ra jėgų kovoti — atsakykite man! O! Geriau tegu aš 
neteksiu jūsų, negu... jūs savo ramybės. Tie šimtas 
rublių, kuriuos mėnesiui man duoda literatūra, nie
kis! Jų nepakaksi Pagalvokite gi, kol nevėlu! »

Aš šoktelėjau.
— Pagalvokite i Kur bejėgumas — ten ašaros, 

priekaištaj, ankstyvi pražilimai.
gi aš teisingas žmogus. Ar jaučiatės

i pabučiavimo. — Prieš paimdamas iš jūsų žodį būti j

trauka). Varvara Petrąvua! Kodėl jūs tatai tylite?! sįauėių įvykti nesusip
— Kas jums? •_ 7 /
— Nejaugi... ne? ■' 7
Varia pakėlė galvą ir nusišypsojo.
“Ach, velnią imk!“ — pagalvojau aš. Jinai 

šypsojo, pakrutino lupas jr yo* girdima pratarė; 
dėl 9 nė?"

Š, aš pašėlusiai pu griebi a d jos ranką, pašėlusiai’!, 
pabučiavau, padūkusiai ..griebiau antrąją ranką... Jijči 
šannolė?' Kol aš gaisau su josios rąnkomis, j|?.padQ» ‘ 
jo savo galvą ant mano krūtines, prie šio aš tiktai 
pirmą kartą įsisąmoninau, kuris puikumas buvo jo
sios stebuklingi plaukai.

i
Aš pabučiavau jos gaivą, ir mano krūtingie tapo

S>au... Aš tylėjau, tylėjau, bet dabar... nuolankusis 
tarnas! Aš nepajėgiu tylėti.

Varia nulenkė galvą ir 
i^ėmė plėšyti gėlę. Ji žinojo, 

■ kalbėli.
Aš patylėjau ir tęsiau:
—Kazelei tylėti? Kiek betylėsi, kiek 

•o ankščiau ar vėliau teks duoti laisvę—
liežuviu. Jūs, gal būti įsižeisi t..

^jsiL.. bet... ką gi? '*<-
Aš nutilau. Reikėjo sustatyti linksmą frozę.

> “Na kalbėk gi! ■- protestavo jos ašarėlės. — 
Manilla! Kam kankini?’’

— Jūs. žinoma, jau seniai įspėjote, — tęsiau aš,
. ę.-iylėję:'. — kam aš kiekvieną dieną čion vaikščioju ’ taip šilta, tarsi joje būtų užkūrę virdulį. Varia pa
ir savo buvimu lendu jums j akis. Kaip neįspėsite? kėlė veidą, ir man nieko nebeliko, kaip li^igi paltn- 
Jūs. tikriausiai, seniai jau, su būdingu jums įžvelgu- čiuoti ją į lūpas.
mu. Įspėjote man je tą jausmą, kuris...

(Pertrauka) -Varvara Petrovna!
Ir štai, kai Varia buvo jau galutinai mano ran

kose, kai nutarimas duoti man trisdešimt tūkstančių

— Taip... Kas gi kalba apie pinigus? Aš... aš išdi
dus savo neturtu. Kapeikas, kurias aš gaunu už savo 
literatūros darbus, aš nemainyčiau į tuos ,tūkstan-1 dalintumėtės su manim gyvenimą, 
čius, kurie... kuriem... ■ . | šine puse nepanašus į jūsų, jums

— Suprantama... Nagi... • trauka)
**v —Aš įpratau į neturtą. Man jis nieko. Aš įmanau j ** turiu kraitį!
savaitę nepietauti. Bet jūs! Jūs! Nejaugi jūs, kuri ne- . Kiek? Dvidešimt, trisdešimt 
Įmanote dviejjų žingsnių žengti, kad nesamdytumėtj 
vęžiko, kiekvieną dieną vilkinti naują suknią. mėtąn-\ 
ti pinigus į šalis, niekados nežinojusi trūkumo, jūs J 
kuriai nemadinga gėlė jau yra didelė nelaimė, ne
jaugi jūs sutiksite dėl manęs atsiskirti nuo žemės 
gėrybių? Gnu. -

— Aš turiu pinigų. Aš turiu kraitį.

Įspėju jus, kadai(_ 
lick pajėgia, ka<l 
kuris savo 
svetimas?

tūkstančių!

išvif- 
(Per-

Cha-’

Milijonas? Ir paskui, be šio, ar leisiu aš savintq 
tai," kad... Ne T Niekados !'Aš išdidus!

(Bus daugiau)

SKATJ'YKlTb IK rbATiNKITE 
DIENRAŠTI “NAUJIENAS*
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P. TAMOŠAITIS

MaUSERIJA IR MOTERŲ UIGO| 
GINEKOLOGINE chirurgija 

6449 io, PylesĄl B^. (Cf<nrfe<4
Byilgag), V>- LU S-G446 

Prunui Ugoiuus pagal tarimą 
Jei neaisihep-a, stambinti 374-8004

Nepasikliaukime perdaug autoritetais

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533 
Fox Valley Medictl Center 

860 SUMMIT STgĘĘT 
ROUTE 58, ELGIN’ ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGfe 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos. 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, IL 
YALA. OOS; 3—-9 darbo dienomis ii 

kai antra šeštadienį &—3 vĄL 
Te': 562-2727 arba 562-2728

Rex.: GI 8-Q873

DR. W. EISIN-EISINAS 
A^Uš'RIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJĄ 
6132 So. Kedzie Ava., WA 5-2670

Valandos pagal susi tarinį Jei neat- 
liepia, skambinti Ml 3-000).

TEL. — BE 3-5893

(Kalėdiniai gpmastyinai)
(Tęsinys)

Pasirodė, kacf Vatikanas • 
teų sėdinti s\arbioaę 

■ozi.ęįiose lenkų digųitorifti) 19 
/ęikU p' teakuiti, siunčia jam pa ( 
’ėfcos Laiškus (Draugas), Mąt|

dvjsWUi seniai iaučiMi, Varį.’rVen
’.usknaųstais: j:e turi tik vieną i ,.,
'enstakavos Dievo Motiną, o Iję! ‘' 4’
uviai — net tris; Aušros Vartų J Nębūkme aklai fanatiško ųu- 
iluvos ir Pažaislio. Tad ar node Į sistatymo davatkomis įr sųgębė- 

kirnę atskirti juodą nuo balto. 
Ž'Hngai atliekamo tautai darbo 
nępatęisiną patriotiškiausios kai 
bos, pamokslai ar invokacijos. 
Taigi, savarankiai, nuoširdžiai 
liejusių reiktais besirūpinančio 
vyskupo, mes neturėjome ir ne-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 

3907 West WGrd Street 
Valandos pagal susitarimą

DtL FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS ‘ ’

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir
- “contact lenses’”

Vai. agal susitarimu Uždaryta treč

PR.LE0NAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS LR į 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST-63rd STREET
VaL antrąd; 1—4 popiet,

Ofiso' tolei,: 770-2880
Rezidencijos telef.: 44B-5545

Mažeika f? Evans

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Mindaugas, nęs jis Įsteigė
■ savarankią tesiog popiežiui pri- Į 

guhningą Lietuvos Bažnytinę 
metropoltjp. Įdomu; pastebėkite, 

ityH pagal įsakymą iš vifšąus 
Amerikoj Lietuvių Kunigų Vie- 
nykė savo nųtarlrniiosę neprisi-

’.uskriaųstais: jie turi tik vieną i 
'enstakavos Dievo Motiną, o lįę!

■ėtų lenkus brolius katalikus ųž 
austi ir jų taip Mal

ka Boska Ost^obramska (pagal 
yskupus Bąiuįurski ij }ęįt4y- 
:owsk-korony Polskiej) jiems 
'erleisti. Jug Vatikąnai iki šiol 
riešai traktuoja Vilnaus vyskų-,
i ją esant dalimi Lenkų Bažny- turime Prieš 10 metų Įsisteigęs 

tinęs provincijos, o ptys lenkai čia JAV “Jaunimo žygis už ti- 
’ar nuo Liublino unijos laikų kelmo, laisvę” suorganizavo de- 
keJbia: gyvenkime, kaip broliai!

\u broliais, kaip lygūs su ly
biais...

Renkamos iš vargšų leituvių 
'.ukos ir statomos milijoninės 
vertės koplyčios. Ir tąip Vašingt 
tone, vieton Aušros vartų-šilu- 
os Dievo Motinos.., Nesvarbu, 

kad juodukų apgyventam rajone, 
tegul ir įię žinp, ką.d lietuviai 
turi-Šiluvos Pieva AĮbtiųą — se
nesnę ir stębųkl.ingesnę už kitas 
oasąųlio stebuklingąsias Dievo 
Motinas, tai Įrodė vienas kuni
gas parašydamas Jlųvos istęri- 
ą pagal specialų jam užsakymą 
(nebūdamas istorikų^. .

įuvos kankinių koplyčia Šv. Pet
ito bazilikos pogrindy. Lenkai to
kiu titulu koplyčios neturi... Ir 
štai vieton Kankinių, koplyčios 
jos. sienos freskoje vaizduojami 
le kankiniai už tikėjimą, bet Jo 
raila su Vytautu, kurie bažnyti- 
liūs Lietuvos reikalus, tvarkyti,

delegšaciią ir, pasiremiant pas
kutinio dvasios vadų Vatikane 
Suvažiavimo nutarimais, pasi
ryžo vykti Vatikwanan kad išrū 
pintų lietuviams, vyskupams 
la:svąm pasaulyje savąrankia-S 
administracines teises tvarky
tis, prižiūrėti ir adminstruoti lie 
tu viskas parapijas, vienuolynus, 
katalikišką spaudą bei organiza
cijas, atseit, kad jię galėtų būti 
pagal ' evangelijos dėsnius tik
rais lietuvių tautos, ganytojais. 
Bet sayę vadinantis “lietuvių 
vyskupu”- nuo to atsisakė; maža 
to, jis. pasistengė tos organįzaci 
jos katalikiškai patriotines pas
tangas likviųoti ir jas nukreipti 
j Lietuvos okupanto persekioja
mą bažnyčią, nes čia, girdi, lais-
vam pasaulyje, ypač JAV.vskas 
tvarkoje

Realiai svarstant, jo požiūriu 
‘■‘viskas tvarkoje”. Kuriem ga- 
ląms pyktis ir eiti į.koaliziją su 

Į vietos vyskupais, dėl grupės na-

Mi

airlšės-suamerikonės! Tai gali rinėti ir apie tai rašyti lietuvių 
pakenkti gerai apmokamai ku
rijos tarnybai ir ramiam su vi
sais sugyvenimui. O svętimtaų- 
čiams vyskupams-tas tik Į nau
dą: oesipešdami lietuviai tarp 
saves, paliks juos ramybėje ir 
duosniau bažnytines kolektas 
mokės, o jų tikėjimas, moralė- 
jięms tiek rūpi, kiek tam Lom
žos lenkų vyskupui, atvykusiam 
Į lietuvių pasistatytą Seinų ka
tedrą : . “kol aš esu vyysk-upų, 
čia lietuviškų pamaldų nebus, 
o kas nenori klausyti lenkiškų, 
te neina, nieks jų neprašo”....

Atrodo, tokius apverktinai ža 
’ingus katalikybei ir lietuvybei 
klausimus smulkiai turėtų nag-

katalikų spauda, o ne sufanati
zuotų neišmanėlių rūstybę ir 
pagiežą užsitraukiančios “Nau
jienos”, bet giliau pažvelgus to- 
k'Os “katalikų” spaudos išviso 
nėra, nes, anot Kizlio K. “ka
talikų spauda apie savo dignito
rių ir jų biurokratų prieškrikš- 
čion'škus, tikėjimą .komprami 
tuojančius poelgius, priversta 
lūpas sučiaupus tylėti ir mels- 
tis” (98 pusi.-).

<Bus daugiau)

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

B-ndra praktika, $|>ec, MOTERŲ ligos.
Uf.sas 2652 WEST 59th STREET 

Tel. PR 8-1223 
OFISO VAL.; pųm., antrad, trečia d 
ir penKt, 2-4 ir 6-8 vai vak. Šestadie-

riavedė Lenkijos- Gnieznogrimui, [cionalistų katalikų užgaidu, dau 
Aišku,čią negalėjo tilpti pirma-į gumoj e tai seniai, jie išmirs, o 
sis apsikrikštijęs Lietuvos kara- jų vaikai ankščiau ar vėliau su-

;. 1 - ■ - i —1—~ •j.1 > ... ■

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų
Sveikiname »vq klientus ir visus pąžįstąmus

LAVERGNE PHARMACY, '

’ ORTHOPEDAS-PROTEZISTAi 
/įk Aparatai - Protezai. Med- ban-
įįjĮ oazai. Speciali pagalba kojoms.
K7r (Arch Supports/, ir L L 
Vai.; 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1 
i860 West 63rd St., Chicago. HI. 60629

Yelef.;P Respect 6-5084

"Jei kas mine myli, laikysis mano žodžio ir mano Tėvas įį mylės, nes P«s 
jį ateisime ir apsigyvensime". — Jono 14:23.

Ar girdėjai Jėzaus beldimą? Jis juk sako: “Štai aš stoviu prie durų ir 
beldžiu, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas ji užeisiu ir va
karieniausiu su juo’*. (Apr, 3:20) Ar esi pabudęs ir atidaręs jam savo šir
dies duris ir leidęs įeiti? Apaštalas sako, kad tie. kurie miega, miega nak
tį. bet mes juk esame dienos vaikai ir šviesos vaikai. “Todėl kaip dieną 
eigkimės, padoriai. Naktis praėjo, o diena priartėjo. Todėl meskime šalin 
tamsybės darbus ir apsivilkime šviesos šarvais”. (Rom. 13:12) Ar esi ap- 
dengtas^Kristaus brangiausiojo kraujo nuopelnais ir apsivilkęs teisingumo 
rūbais? Ar laikai šituos rūbus baltus ir nesuteptus šiuo pasauliu?

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi- 
rvrieįt? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite ne
mokama L Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

Z Tek 737-8600
S Tek 737-8601

9 Pirmoji telefono linija bu
vo Įrengta 1879 melais tarp Bos
tono ir Lowell, Mass. . . »

EUDEIKISGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07-■’ ■ ■ . . • . L I

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Mėtų 
visiems savo kostumeriams ir draugams linki

VLADAS IR GENOVAITĖ BIKULCIAI
Lietuviškos užeigos ir valgyklos savininkai

4845 West 14th Street Cicero, III. 60650 
Tel.: OL 6-1355

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų 
. linkiu visiems savo kostumeriams 

ir draugams

Tžjl: i Arda 7-1711 -1742

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

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SONUS 
MARQl'ETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telet: GRovehili G-2345-6 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
TeieL: TOwnkaJI 3-2108-1

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKšTfi TUTOMOBILIAMS PASTATYTIGRANT FUEL CO.

ADAM BERNADIŠIUS, Sav.
AMBULANCE 
PATARHAVt 
MAS DIENĄ 

IR N AKTU

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

PERKRAUŠTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna aparauda 

ŽEMA KAINA" / 
R. ŠERĖNAS/ 
Tel. WA 5-8063

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GtLINYCIA 

2443 WEST 6ird STREET 
Tel fonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
’ Te!. 499-1318

50th Avė. įr Į4tli Street
Cjętro,. IRioois, Ph.ęnf 652-1070, . Kalbame lietuviškai

. E. Qsųiol%k>. R, — Ą.; Įąųtfcųs, R. Ph. — R. Reiman, R. Ph.

AUDYKLA “JUOSTA
STANISLOVAS TURKUS

Chicago, Illinois. Tel. 737-5529

i

Republic 7 1213
Vhrinla 7-6672

Ckicagei
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

., . Associacijos ?

I 
c

■

r-
1448 West 71 st Street

'““’ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

4307 So. UTUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

3319 So. LITUANICA A VE. TeL: Y Arda 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS 
(LACKAWICZ) 

2424 WEST 69th STREET . 
2314 WEST 23rd PLACE 
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos SUK 974-441*

BUTKUS - VASALUS
1445 So. 50th Avė, Cicero, flL Phone: OLympic 2-1003
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P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Arde 7-1H1

SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS VISUS 
SVEIKINA IR LAIMINGŲ NAUJŲ 

METŲ VISIEMS LINKI

Lithuanian National Democratic
Club VaMyba ir Nariai

1546 South 49th Ct Cicero, 111. 60650 
Phone OL 2-9311

z---------- ~

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tek 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
. RAOUO ŠEIMOS VALANDOS

Vijos programos Ii W0PA, 
1490 Icil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vaL ryto.
Vedėja Aldona D«vku<

Tolof.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
visįęjną savo klientams linki

GIFT PARCELS TO LITHUANIA
(Package Exnress an<i Travel .• 

Agency, Inc.)
2608 West 69th St, Chicago, 111. 60629 

Tel W A 5-2787
Marija Noreikienė

Linksmų Kalėdų ir Laimingu Naujų Metų
linkime

*. Į , .

savo klientams, draugams ir pažįstamiems
i



— Helen ir Jonas Jokuboniai 
iš Marquette Parko, lietuviš
kos veiklos veteranai, kiekvie
nais metais kalėdiniais sveiki
nimais ir stambesne auka pare
mia Naujienų leidimą. Dėkui 
už gerus linkėjimūsė ir minė
tiems tikslams atsiųstus $75.

$10: penkinę Mašinų fondui ir 
tiek pat už kalendorių. Pabai-' 

*4 goję laiško jis savo linkėjimus.
taip išreiškė: “Artėjant prie 

-Ndujųjų Metų angos, norisi pa
linkėti visam Naujienų kolek
tyvui drąsiai ir viltingai žvelgti 
į ateitį”. Dėkui.

— Jonas Grigulis iš Marquette 
Parko, linkėdamas linksmų Ka
lėdų ir laimingų Naujųjų Metų, 
kartu su prenumerata atsiuntė

i dešimkę Mašinų fondui ir du
! dol. už kalendorių. Tos apylin-

, — V. Civinskas, dovanų pre- kės tautietis užsisakė Naujienas 
kybos, kristalo ir branengybių I vieneriems metami, bet pavar- 
krautuvės “Terra’’ savininkas,
3237 W. 63 St., Chicago, BĮ. pat dėkui Albertos provincijos 
60629, sveikindamas savo drau
gus, pažįstamus ir klientus Ka
lėdų švenčių proga, linkėdamas 

-jiems geros sėkmės ir geros 
sveikatos naujaisiais 1978 me
tais, parėmė Naujienų leidimą 
$50 auka. Dėkui.

— Alfonsas Giedraitis, žurna
listas ir nekilnojamo turto pir
kimo-pardavimo tarpininkas iš 
Santa Monica, Cal., sveikinda
mas Naujienas ir jų darbuoto
jus švenčių proga, atsiuntė $25 
auką. Dėkui už bendradarbia
vimą ir už paramą.

— Mokyt. Petras žibūnas iš 
Marquette Parko pratęsė be ra
ginimo savo prenumeratą ir pa
rėmė jų leidimą atsiųsdama

dės prašė neminėti. Dėkui. Taip

tautiečiui, sveikinusiam su šven 
temis ir užsisakiusiam Naujie
nas vieneriems metams.

— Ponia Pranciška Jakaitis 
iŠ- Chicagos pietvakarių iš anks
to pratęsė savo prenumeratk, o 

'šventinius sveikinimus ir gerus 
linkėjimus atlydėjo $7 auka 
Naujienų paramai. Gus Pritzkat 
iš Madison Heights, Mich., at
siuntė $4. Dėkui už sveikini
mus, gerus linkėjimus, anksty-’ką: 
bą prenumeratų pratęsimą ir 
už aukas. ♦ .

— Sigmundas Markus iš 
Dayton, Ohio, išvyko j St. Pe
tersburg Beach, Fla„ Antanas 
Matukas iš Gage Parko išsikėlė 
j Marquette Parką.

Kasulaitis iš Clevelando, kore- 
ferentai: dr. K- Bobelis ir dr. K. 
išdlauskąs. , TU

— Tradicinė New Yorko lie* 
tuvių dailininkų darbų paroda;
bus vasario 11 ir 12 d. Kultūros 

(židinyje. Ruošos komitetą su-
(daro A. Vakselis (pirm.), č. Jo
nušas, P. Jurkus, dr. J. I^enk- 
taitis ir J. Rūtenis. Parodą glo
boja LB New Yorko apygarda, 
dalyvius registruoja dail. Č. Jo
nušas. Parodą uždarant ruošia
mas muzikos ir literatūros va
karas. Sausio 7 ir 8 d. Židinyje 
ruošiama dail. Vlado Žilinus 
darbu paroda.

— Laima ir Jonas Vaičiūnai 
sveikina visus švenčių proga;: 
vietoj atvirukų skiria auką Naiu 
jienoms. t

f

— Kostas L. Marcinkus iš Hot 
Springs, Ark., atsiuntė tokį laiš-

REAL ESTATE
Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

MŪRINIS BUNGALOW — 3 mie
gami. 30* sklypas, naujas šildymas, 
tuoj galima užimti, prie 65-tos 
Artesian, nebrangus.

ir

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų 
Metų linkiu visiems savo kostumeriams 

ir draugams

ANTANAS ir VIOLA PLIENIS, Sav.

2433 W. 69 St Chicago, HL 60629 
TeL: 436-6888

“Baigiantis laikraščio prenu
meratai (1. 1. 78) siunčiu čekį 
35 dol: 30 dol. prenumeratai ir 
S5 Mašinų fondui. Linkiu, kad 
ateinančiais metais, įau galė
tume skaityti laikraštį, spaus- 
įdintą naujamis mašinomis.
į Linkiu nepavargti kovoje su 
\ visokiais bendradarbiautojais, 
.itiltų statytojais, komunistų agen 
dais ir visokio plauko melo m y-1 
■ilėtojais, kurių apstu visuose lie-' 
Įtuvių luomuose.
i Linkiu linksmų Kalėdų šven- 
■čių ir laimingų Naujųjų 1978 
{Metų, visam Naujienų štabui”. 
[ — Ponia Aleksandra Kava- 

Jiūnienė iš Marquertte Parko 
’-■gražia atvirute ir specialiu įrašu 
Įpasveikino Naujienas šv. Kalėdų 
;ir Naujųjų Metų proga, o savo 
'gerus linkėjimus parėmė au

ka. Po du dolerius už kalendo
rių atsiuntė Stasys Aukštinantis 
iš Marquette Parko ir Jonas 
Kakštėnas iš Aurora. Ill. Dėkui, j 
Visi skaitytojai prašomi remti j 
Naujienas ir jas platinti, darant 
pastangų rasti bent po vieną 
skaitytoją. .Visi lietuviai kvie
čiami į jas atkreipti savo asme
nišką dėmesį, gerai su jomis sUj- 
sipažintF ir'-pareikšti savo as
menišką-nuomonę [jas užsisa
kant. Naujienos yra siunčiamos 

į susirpažinimui dvi savaites ne
įmokamai pagal gautus pageida
vimus arba platintojų atsiųstus 
galimų ’skaitytojų adresus.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos Visuomeninių reikalų komi 
sija 1978 m. vasario 5 d. 3 vak 
p. p. Lietuvių Tautiniuose Na-5 
muose :
“Lietuvos byla Helsinkio - Bel
grado konferencijos šviesojęT’. ■ 
Pagrindinis- kalbėtojas Algirdas ;

Valstiečių liaudininkų 
naujieji centro organai

Lietuvos Valstiečių Liaudi
ninkų Sąjungos 1977 metų gruo 
džio mėn. biuletenyje paskelbti 
rugsėjo 26 d. Chicagoje įvyku- 
rių naujų centro organų rinki
mų rezultatai.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

VISIEMS AMERIKOS LIETUVIAMS

r

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

DHttl

i 
je'

Cosmos Parcels Exprew Corp. 
marouette

1561 W. m St, Chicape, lit. 9009.^- TeL WA 5-27Ž7

MARIJA NOREIKIENS
3608 Wert 6Mh St, Chicago, HL 6062S • tel. WA 6-2787 

Dideli* MMrinkima* gerės rOžles Ivilriy prėHy, 
MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ.

” LINKSMŲ’KALĖDŲMETŲ 
linki draugams ir klientams

j] Rinkimų komisija iš pirm. 
! Jokūbo Kregždės ir narių Petro 
Bružo ir Stasio Dagio paskelbė,, 
kad į prezidiumą balsų daugu
ma išrinkti ir pareigomis pasi
skirstė: pirmininkas Mečys Mac
kevičius, Lockport, Ill. 60441; 
vyk<L -vĮęėpirmininkas Grožvy- 
das Lazauskas, Addison, Ill.; 
60101; vicepirmininkas Antanas 
Kučyšį Evergreen Park, Ill.’ 
60642; sekretorius Stepas Pau
lauskas, Cicero, UI. 60650; iždi
ninkas '-Mykolas ‘ Siiriokaitis.

Į revizijos komisiją išrinkti: 
Titas Briškaitis, Antanas Lunec 
kas ir : Vanda. Sruogienė.

Į garbės teismą išrinkti: Ale- 
rėngia diskusijas tema: j na Devehięnė, Jonas-Kutra ir 

Juozas Ruokis, kandidatai — Jur 
gis Kasakaiti's ir Česlovas Janu- 
šas. «■ ’ v..’ ■ : ;■

*1977 m. spalio 30 d. Prezidiu
mo posėdyje nutartą į prezidiu
mą įtraukti ir kandidatus, Są
jungos vęįkjps, labui.

-Varpininkų Leidinių Fondo ; 
, ; - Valdyba

Kartu, su sąjungos organų ka
dencija baigiasi ir VL Fondo ka 
dencijaz Be to, senoji VLF val-: 

įjdyba, išrinkus naują sąjungos 
it į m. rugsėjo 24 d.
■? ‘ posėdyje, iąrtu su redakcija ir 
į. ■ admiilĮ^rĮa^sį ..nutarė atsista-,

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam

4243 W. 63rd. St., Chicago 
TeL 767-0600.

TIK SAVŲJŲ TARPE!'
4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau

jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

PALIKIMAS — 5 kambariu 18 me
tu mūras ir garažas. įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas ir šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
uf.mti, grąžoje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900.

10 BUTU tvarkingas mūro namas. 
Apie $22,000 metinių pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butų namą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas.

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitų priedų, greit galima užim
ti, vertas $60,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

DIDELIS mūro bungalow ant pla
taus sklypo, gazu šildomas. Geroj vie
toj Marquette Parke. $25,750.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

MAINTENANCE
MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes., 

hydraulic .systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. KEDZIE AVE. 

An equal opportunity employer

INDUSTRIAL MAINTENANCE
General Machine Maintenance 
with some Lathe Experience. 
Must have natural Mechanical 
Aptitude and good references. 

/ 737-8500

REAL ESTATE 
2625 West 71st Street 

TeL 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava.

' Tol. 927-3559

-
62—10 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis
A. LAURAITIS

4645 5o. ASHLAND AVĖ.
523-3775

*

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA EDMUNDAS VENGIANSKAS IŠ

HOLLINGSHEAD OLDSMOBEE
PREKYBOS ĮMONĖS

5370 So. Western Ave. \ Telef. 476-7000

lydinti;^išleidus š. m. Sėjos nr. 
2. Sėjos turtą ir archyvą per
duoti naiijai VLF valdybai.

Naujoji VLF valdyba išririk- 
tal tokios sudėties: Edvardas Bo. 
reiša, . Elena Rūkienė ir Titas 
Briškaitis. Grožvydas Lazaus
kas yra prezidiumo atstoviuVLF 
valdyboje.

VLF, pagal nuostatus ir Są
jungos Tarybos pakartotinus 
nutarimus, turi leisti’ Sėją ir 
kitus leidinius.

’ DOVANŲ PREKYBA 
iki pat Kalėdų atdara kasdien 
nuo 10 iki 8 vaL vak., šeštadieniais

— nuo 10 iki 5 vaL vak., 
sekmadieniais—nuo 11 iki 4 va.l. v.

TERROS ADRESAS:
3237 West 63 St., Chicago, III. 60629, 

tel. 434-4660.

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Talei.: REpublIe 7-1941

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linki visiems geros valios lietuviams

Žiemos laikui prasidėjus nepamirškite apsilankyti šioje 
prekyboje, čia rasite gausiai nauju ir vartotų automobiliu. 
Lietuvius šioje įmonėje mielai aptarnauja Edmundas 
Vengianskas ,

Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
S. Maplewood. Tel. 254-7450 

Taip oat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pra
šymai tr kitokį blankai* Pasakyti tiesą šiais laikais ’ 

yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
los negali toleruoti Lietuvos _
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir Qiu-, . 
zijų laikotarpiu Naujienos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity-

LAKESIDE, MICH.
Po ilgos ir sunkios ligos at

siskyrė su šiuo pasauliu Stasė 
Juodakienė. Ji visuomet buvo 
draugiška ir paslaugi. Nelem
ta liga pakirto jos gyvybę, nors 
buvo, daktarų ir šeimos, dėtos 
visos galimas pastangos ją iš
gelbėti. Ypatingai ją globojo ir 
prižiūrėjo duktė Danguolė.

Velionė buvo pašarvota Smi
to koplyčioj, New Buffalo, Mich. 
Karstas skendo vainikų ir gė
lių visumoj. Iš New Buffalo il
giausia virtinė palydos nulydė
ta į Micliigano miesto kapinių, 
prie US 20 kelio, mauzoliejų.

Po kunigo maldos prie kars
to ir atsisveikinimų buvo su
giedota Marija, Marija ir har
moningai nuaidėjo Lietuvos 
himto žodžiai.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus •*’ 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av» 
CNcigo, III. 60632. Tel. YA 7-59%

' BEST THINGS IN LIFE

Ųieil Frank Z«pol!« 
<208!^ W. VSfh St.

GA 4-S654

STATI 7A1M

a

Mr. and Mrs. Stanley P. Evans ir šeima
Mrs. Agnes Mažeika

6845 So. Western Ave. Chicago, HL

Slate Farm Life Insurance Company

«

rM8U*AMC| V -J

» MAUJHWG*. c9fCA*a l( MA — Thursday, Ducumbor 22, 1971

Mr. John G. Evans ir šeima 
Mr. and Mrs. John G. Evans jr. ir šeima

Linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų visiems geros valios 

lietuviams linki

Lietuvių MOTERŲ PILIEČIŲ LYGA
VALDYBA ir NARES

ghr«

HEART 
FUND

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas 

pss vlenlnieU 
lietuvi taUUnlnki jįį 

ChlcAgoje 

NORMANĄ
BURŠTEINĄ

TeL 263^826

677-A4A9 
(Imto)




