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RIZIKINGOS PASKOLOS UŽDARĖ 
DROVERS BANKO DURIS

Norėjo paskubomis daug pasipelnyti, todėl ir 
slėgė milijoniniai nuostoliai

CHICAGO, Illinois. — Visai Chicagai, ypač vyresnio
amžiaus lietuviams dirbusiems ir gyvenusiems skerdyklų srityje 
ir į vakarus nuo skerdyklų, yra nemaloni staigmena, kad Chica
gos Drovers National Bankas užsidarė. Tūkstančiai lietuvių ten 
laikė savo santaupas, dar didesnis skaičius nuo šimtmečio pra
džios naudojosi Įvairiais šio banko patarnavimas. Praeitą antra
dieni patirta, kad bizniui durys buvo uždarytos. Tame banke dar 
ir šiandien didokas lietuvių skaičius turi savo santupas ir laiko 
dėžutes dokumentams ir brangenybėms.

Norėjo paskubomis daug į 
pasipelnyti

Dabar paaiškėjo, kad Drovers 
National Banko vadovybė pa
darė didelę klaidą prieč 15 me
tų, kai norėjo greitai ir daug 
pasipelnyti. Visokį biznieriai bu
vo paruošę didelius planus ir 
siūlė labai didelius nuošimčius 
už paskolas. Lietuviai finansi
ninkai atsispyrė pagundai, di
delių nuošimčių nesikė, tuo 
tarpu Drovers buvusi vadovybė 
takias paskolas davė. Blogiau
sia, kad pinigus skolino ne či-

am-

Paveiksle matome Italijos miesto Pizza milžiniška kvTedra ir išgarsėjusi palinkusį 
bokštą. Kiekvieną metą italai skelbia inžinierių konkursus bokštui apsaugoti, bet ik j 
šio meto negavo nei vieno realaus ir tinkamo plano. Kiekvieną meta gauna dešimtis 
pasiūlymu, bet nei vienas projektas nesaugus. Itąlai bijo, kad pastangos sustiprinti 

bokštą gali jam •dar labiau pakenkti.

Sniegas užvertė 
visus šiaurės rytus

COLUMBUS, O. — Praeitą 
penktadinį nepaprastai didelė 
sniego audra užvertė visus šiau 
rėš ir rytų Amerikos kelius, 
miestus ir miestelius. Vietomis 
iškrito iki € pėdų sniego. Bos
tono aerodromas turėjo būti už
darytas, nes nebuvo priemonių 
sniegui nuvalyti. Detroitas,

Sen. Dole atvyksta

i NORI PAMATYTI KONGRESU DIRBTUITTS, 
KELIUS, KAIP ŽMONĖS GYVENA

Rusai nori Įtikinti amerikiečius, kad sovietu 
sistema yra pranašesnė

WASHINGTON. D. C. — Praeitą sekmadienį į Washingto- 
na atskrido dešimt sovietų valdžios “parlamentarąkurie ren
giasi paleist*. Amerikoje dešimt dienų, pamatyti kongresą dar
bo metu, aplankyti didesnes Amerikos dirbtuves. Atskridusius 
tusus sve’ldi-G kongreso atstovas sen. Alan Cranston ir kongre
so atstovas John Bndemas. Sovietu delegacijai vadovauja Boris 
X. Ponomariov, dabartinis Sovietų Sąjungos “tautybių” atstovų 
rūmu pirmininkas.

tiems mekieriazns.

Kanados sukčiai nunešė 
6 milijonus

Banko reikalai, atrodo, pak
rypo blogojon pusėn, kai banko 
priešakiu atsistojo buvęs advo
katas Leonard Ebertson, Radęs 
pavyzdingai tvarkomą ir nor
malu pelną nešantį banką, jis 
panoro daugiau pelno padaryti. 
Jis išskolino banko pinigus abe
jotinos vertės biznieriams. Jis 
paskolino Kanados sukčiams še 
šis milijonus dolerių, tikėdamas 
didesnių nuošimčių, negu bet 
kas Amerikoje mokėjo. Už ke
lių metų jis patyrė, kad iš Ka
nados negaus ne tik didėlių nuo 
šimčių, bet ir 6 paskolintų mi
lijonų. Teko viską nurašyti Į 
nuostolius. '

Laimė, kad prezidentas Roos- 
veltas ryžosi apsaugoti smul
kius indėlininkus nuo suktų, go 
džių ir nevykusių bankininkų. 
Pradžioje ta garantija siekė iki 
$10,000, bet ’šiandien ji garan
tuoja. kiekvienam taupytojui 
iki $40,000. Federalinės val
džios atstovai pastebėjo, kad 
Drovers National Banko reika
lai nėjo tvarkingai. Veik visos 
tos didelių nuošimčių paskolos 
atnešė bėdų. Bėdos nesumažė
jo, kai buvęs preziedntas mirė. 
Praeitą savaitę federalinė įstai 
ga uždarė banką, paskyrė atsa
kingus kontrolierius ir tiria tik
ras bankroto priežastis. Kontro
lierius įsakė visiems banko tar
nautojams eiti savo pareigas,

ir miesteliai aploti storu snie
go klodu. Visi didesnieji keliai 
užpustyti ir uždaryti.

Baltas yra New Yorkas, Mai
ne, Rhode Island. Massachu
setts ir kitos valstijos. Pitts-

IZRAELIS IR EGIPTAS NETRUKUS
PRADĖS PASITARIMUS-PAREIŠKĖ Vance

— Cartęris nuolaidžiauja Maskvai, - tvirtina 
kongiįeso atstovas Edward J. Derwinskis _

v ATĖNAI, Graikija. — Sekretorius Cyrus R. Vance, besikaJ- j atsknsti į Chicagą ir pa- 
bėdaas su laikraštininkais, pareiškė savo įsitikinimą, kad netoli-' 
moję ateityje Egiptas ir Izraelis vėl pradės taikos pasitarimus. 
Sekretorius gana ilgai tarėsi su premjeru ir užsienio reikalų mi- 
nisteriu. Abu pareiškė apgailestavimą, kad sekretoriaus vizi
to metu buvo bombomis sugadinti keli Amerikos konsulato tar-

Sen. Robert Dole pareiškė, 
44ad ateinanti mėnesi jis ren-

Žemės drebėjimai 
rytinėje Japonijoj
TOKIO. — Per šį mėnesį Ja

ponijos rytinių pakraščių re
port ų srityje įvyko visa serija 
lengvesnių žemės drebėjimų, 
kuriuose tačiau žuvo 23 žmo
nės. o du dingę be žinios ir ti
kima. kad yra žuvę drebėji
me.

Du pusiaslayje. per S0 my-

Atskridusius sovietų parla
mentarus pasitiko sovietų am
basadorius Anatolijus Dobry
ninas, kuris tuo pačiu metu bu
vo abiejų pusiu vertėju, šią so
vietu delegaciją Amerikon pa
kvietė JAV senato ir kongreso 
atstovai, norėdami paaiškinti 
rusams, kad parlamentarinės 
Amerikos sistema yra truputį 
kitokia, negu dabar veikianti 
Rusijoje.

Tuo taipu sovietų delegatai 
yra pasiryžę išaiškinti amerikie 
čiams. kad rusiškoji sistema

Eų į pietvakarius nuo Tokio, tesanti daug pranašesnė. Ameri- 
drebėjknai .nuostolių, padarė^ųž kosdkpngreso atstovai visą iai-

Sausio 24: Teorogita, Pranciš
kus, Gaivilė, Damilė, Rainis, 
Ardaugas.

Saulė teka 7:11, leidžias 4:54. 
Orias Saitas,

įsakyti kalbą Amerikos lietu
viams. Belgrade konferencijoje 
sen. Dole, kaip Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo komi
sijos narys, iškėlė Lietu vos, I-a t 
vijos ir Estijos okupacijų klau
simą. Helsinkio aktai draudžia

burgas, gulįs gerokai į pietus,. nautojų automobiliai. Graikijos nacionalistai nepatenkinti Kre- 
apdengtas 20 colių sniego kio-jtos salos pasitarimais su turkais ir galimu klausimo išsprendi- 
du. Ir ten trafikas sustabdytas, mu. Jie tikėjosi didesnių nuolaidų, bet turkų valdžios atstovai: galingoms valstybėms okupuo- 
keliai nenaudojami.

Chicagoje iškrito apie 10 co
liu,bet ir čia susisiekimas gero
kai nukentėjo.

kaltina graikus, ruošiančius Kretos saloje perversmą.

Kriminalas Chicago] 
mažėja treti metai

CHICAGO. — L. e. p. poli
cijos superintendentas Michael 
A. Spiotto praneša, kad sun
kieji kriminaliniai nusikaltimai 
mažėja. Visu septynių sunkiųjų 
kriminalinių nusikaltimų (“sep 
tynių mirtinų nuodėmių) ben
drai per praėjusius 3 metus 16 
nuošimčių sumažėjo, tik mote
rų prievartavimų padaugėjo.

Žmonių 1977 metais Chica
go] e nužudyta 813 (nepilnu 1% 
mažiau); moterų išžaginta 1,- 
254 (6.9% daugiau), apiplėši- 
mų 16,535 (5.4% mažiau); už
puolimų 10.322; Įsilaužimų 37.- 
453; auto vagysčių 
smulkesniu vagysčių

Neturėjo atiduoti vengrų 
karūnos *

WASHINGTON, D. C. — Pre 
zidento Carterio administracija 
nuolaidžiauja. Maskvai, — pa
reiškė kongreso atstovas Ed
ward J. Deruinski. Jam atrodo, 
kad amerikiečiams nebuvo jo
kio reikalo atiduoti brangią šv. 
Stepono karūną komunistinei 
Vengrijos vyriausybei. Vengri
jos kariai patikėjo karūną Ame 
rikos lakūnams, kad ji nepatek
tų Į komunistų rankas, o dabar 
Carterio administracija tą ka
rūna atidavusį komunistinei 
Vengrijos vyriausybei.

Rusi] raketa prisi
jungė automatiškai

MASKVA, Rusija. — Auto
matinė sovietą raketa, automa- 
matiškai -prisijungė prie erdvė
je esančios laboratorijos ir at
nešė astronautams Rumanenkoj 
ir Greško reikalingo maisto ir 
degalų. Sovietų kosmonautai du 
kartu buvo pasiekę skriejančią 
laboratoriją bet nepajėgė prie 
jos prisijungti.

Praeitą šeštadienį paleista ra 
Atstovas Derwinskis nepaten ne tik pasiekė skriejančią 

kintas nepakankamai stipria J- laboratoriją, bet pati automati-

, ti kitus kraštus ir karo pabai
goje neatšaukti sovietų karo 
jėgų, policijos ir kolonistų.

Sen. Dole mano, kad prezi
dento Carterio administracija 
daro nuolaidas strateginių gin
klų kontrolės pasitarimuose. 
.Tam atrodo, kad nuolaidų ne
reikia daryti.

R,usai sako, kad jie padės 
r ’ amerikiečiams sekti miškais 

vaikščiojančią mešką. Ameri
kiečiai nustatę, kur ta meška 
buvo pagal jos turimą radio 
pranešėją. Rusai prižadėjo Įdė
ti Sibiran atkeliavusai Alias
kos meškai naują batarėją, kad 
amerikiečiai visą laiką žinotų, 

e . kuriais miškais jų meška vaik-
AV pozicija Belgrade, kai buvojgj^ prsijungė. Dabar astronau gįįoja. Rusai nebaus jos už sie

31,829; 
105,035.

WASHINGTONAS. — Atsto-p 
vų rūmų pirmininkas (speaker) I 
Thomas P. O’Neil pasakė, kad’ 
jis pareikalavo ' Pietų Korėjos 
valdžios arba leisti Tongsun

WASHINGTONAS.

svarstomas pagrindinių žmo-i turės prasidaryti duris ir iš- 
gaus teisių klausimas. Derwin- brauti atvežtą maistą bei de
nkis yra įsitikinęs, kad galima gajus. Vėliau jie atkabins prisi- 
buvo tuo? tarpu karūnos neati- kabinusią raketą ir leis jai er- 
duoti kofnunistrnei vyriausy- -• ; - —
bei.

Izraelis sustabdė taikos
pasitarimus

JERUZALĖ, Izraelis.— Izra
elio vyriausybė, patyrusi apie j 
Egipto prezidento nutarimą at-Į

vėje sudegti. Rusai nebandys 
jos-’nuleisti žemėn. Tai būtų la
bai sudėtingas procesas. Rusai 
tik pirmadienį paskelbė apie at
skridusią ir automatiškai pri
kibusią raketą.

vaiuzios ™ feukti ministerį tš Je-1
Parkui liudyti Atstovu Rumu .. . , . . , tr^iAui i u j _ ruzalės ir parlamentui padary.j

.„ _ I ta pareiškimą nutarė sustabdy-
’Įti taikos pasitarimus su Egip-

. r tu.

investigatoriams apie . 1
mus bandymus “nusipirkti” P. • 
Korėjai Washingtone Įtakos ar 
ba netekti JAV teikiamos ka
rinės pagalbos. O’Neill paprašęs 
Pietų Korėjos ambasadoriaus 
tą jo pareikalavimą perduoti P. 
Korėjos prezidentui Park Chun- 
ghee.

Izraelio premjeras apgailes
tauja. kad Egipto prezidentas 
ėmėsi tokiu griežtu žingsniu

Aliaskos meškos 
sovietų Sibire

MASKVA. Rusija. — Sovie-j 
tų žinių agentūra skelbia, kad 1 
Aliaskos meškos, per šaltį, snielėmėsi tokiu gritjzuĮ zuigaiuu AJiasKOS mriSi&w, per -jhhcj

prieš Izraelį. Izraelis nori tai- gą ir ledus nukeliavusios apiei 
kos su Eigiptu, bet jis negali ten11,000 mylių, pasiekė sovietų Si-j 
kinti tokių dideliu reikalavimų, birą. Sovietinės gamtos prižiū- !
Pačiame Izraelyje yra didelė rėtojai pastebėjo Sibire AJias-

to! patkin petiktmua ir dorus opockUą prieš premjero Begi- meškas ir.pranešė csntralL, 
fcntww toržm no nuolaidas. nei vahOKai. > ; <

nos perėjimą.

S#n. Robert Pole •no nudaMaa, nef vaMftai

S76 miljonus; sugriovė 4.385 
namus ir suardė plentus ir ge
ležinkelių linijas

Drebėjimai prasidėjo sausio 
13 dieną; iki šiol suskaičiuota 
apie 40 sukrėtimų, iš jų stL 
priausas buvo sausio 14 d.

Baskai reikalauja 
nepriklausomybės

PAMPLONA, Ispanija. — 
šaudydama guminėmis kulko
mis ir mėtydama dūmines gra
natas policija Pamplonoje išar
dė 2.000 baskų demonstraciją, 
kuri prasidėjo palaidojus du 
baskų separatistus partizanus, 
nušautus per policijos ir baskų 
susišaudymą. įvykusį prieš ke
liolika dienų.
Nušautieji partizanai buvo na

riai partizanų grupės, reikalau
jančios nepriklausomybės ketu
rioms Šiaurinėms, balskų apgy
ventoms. Ispanijos provinci-j 
joms. Madrido valdžia sutinka 
toms provincijoms grąžinti au
tonomiją, kuri buvo iš baskų 
atimta Ispanijos civiliniam ka
rui 1989 metais pasibaigus.

ką "turi rūpintis rinkimais, tuo 
tarpu rusų ‘"parlamento” na
riams rinkimai mažiausiai rū
pi. Jeigu komunistų partijos 
centro komitetas įtraukia kan- i •

[didatą į sąrašą tai jam nerei- 
|kia rūpintis rinkimais, nes jis 
į žino, kad vis vien bus išrink
tas.

Jeigu komunistų partija įt
raukia kandidatą į sąrašą, tai 
jis “išrenkamas’-, nes komuni
stinėje sistemoje dviejų kandi
datų toms pačioms pareigoms 
nėra.

Amerikiečiai pasižadėjo pa
rodyti atvykusioms • sovietų 
“parlamentarams”, kaip veikia 
Amerikos sistema, kur svarsto
mi projektai, kaip pasisako se
nato ir kongreso atstovai ir 
kaip vėliau klausimas balsuo
jamas jau pagal kongreso pri
imta įstatymo formą.

Washingtone pabuvę sovietų 
atstovai keturias dienas, ren
giasi išskristi . Texas valstiją, 
Arkansas. Detroitą. New Yor- 
ką ir dar porą vietų. Jie nori 
pamat^rti, kaip veikia didžiosios 
Amerikos dirbtuvės, kaip jos 
gamina ginklus, lėktuvus, auto
mobilius ir kaip darbininkai gy-

Farmeriu streikasv
WASHINGTON. — Farmeriu 

streiko lyderiai sekmadieni pa
prašė prezidentą Carterį kogrei 

Įčiausiai paskelbti moratoriumą, 
tai yra sustabdyti formų už- 
skolas išpardavimus (foreclo
sures). Jie Įsitikinę, kad prezi- 

i dentas spės sustabdyti farmų 
“forklozurus”. kurie pradedami 
nuo ateinančio mėnesio pra
džios.

Administracija jau yra pas
kelbusi moratoriumą dėl pasko
lų, duotų Agrikultūros departa
mento, bet farmeriai prašo mo
ratoriumo ir iš bankų bei kito
kių privačių skolintojų gautų 
pastoto,/

vena.
Be “tautybių parlamento“ 

pirm in’' ko Tonom ariovo. i Wa- 
shūiAtoną atskrido jo pavadiio. 
tojas Georgi Arbatov, Victor I 
Dubič, I>eonid M. Zemiatin. Ino 
zerncev, Zoja M. Buchova. Su- 
kalin. Aleksander I. čakovsky 
ir Lev B. šapiro. Be parlamento 
nario pareigu, jie yra paskirti 
parlamento pareigoms, įtakin
gi komunistų partijos nariai ir 
dirbantieji įvairiose “tauty
bių” komisijose.

Rusų paralmentarai vsai ne
privalo rūpintis rinkimais. Jei
gu jie įrašyti j sąrašą tai žino, 
kas bus išrinkti. Jiems reikia 
pasakyti kelias kalbas savo ra
jonuose, bet gali apsieiti ir be 
kalbų. * "



"saxoKsahjB darbus.

Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimą* 

 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

ko, kodėl tas ar kitas nevisuo. 
meniškai elgiasi (dvasiškis ma
moną garbina, inspektorius ky
šius ima, jaunuolis kito nuosa
vybės nevertina, jaunimui skir
tos vietovės perša jaunimui ba
rus ;r lošimo narius — apie nio- 
terLkių kambarius kol kas nu. 
tyiėdam. j — vis tai dar tik
rai žmonėmis netapusiųjų, bet 
atsakingas vietas užėmuslųjų 
elgesiai. " r ;

Dėl meilės stokos nuo pat ma- 
j žumės augintasis“ neįsigijo to- 
’kiu ifrnsn fArmArivbėAL k^d

MEDICINIŠKI LINKĖJIMAI

mes, įskaitant ir žmogų, privalo 
laikytjs gamtos (Tvėrėjo, jei no 
nt) nustatytų dėsnių, idant jis 
tiAjėgtų išsilaikyti tuomi, kuo 
jis yra ar privalo būt. Nugaišta 
aprikosų žiedai mūsų klimate 
per anksti sužydę — juos šalnos 
nukanda. Tada, žinoma nesti 
aprikosų vaisių. Todėl čia pata
riama aprikosus sodinti šiauri
nėj namo pusėj — tada jie su
žydi kiek vėliau ir šalnos jų žie
dų nesunaikina. Taigi, tik pri- 
silaikydama* gamtos dėsnių įga
lina gyvius ižTCcti ir savo pa
skirtį atlikti.y

Su žmogum dadasi irgi tas 
pats. Gamtotyra taip surėdyta, 
kad vąikiąs Sauga žmonišku tik

nei

Nė vienam nieko gero nesuteiks net geriausi Hnkė- 
jimai, jei žmogus nealkas savo užkastų žmoniškumo 
Ulerir jn reikiamam naudojimui. Gyvenimo tiesa

Kiekvienas gyvis ant šios že-į pirmąjį tuziną metų. Dėl asme
nybės menkumo toks nepajėgia 
pildyt gamtos (Tvėrėjo) nuo
statų. Iš čia turime visas žmo. įtaisų (asmenybės), kad pa- 
giškąsias blogybes ant Šios žmoniškai elgtis — sau ir

* artimui vien naudą nešti. Jau 
suaugus labai sunka minėtą pa
jėgumą įgigyti Tik per labai di
deles pastangas pavyksta kai 
kuriems atvirsti j žmoniškai elg
tis pajėgiantįjį (ant kryžiaus 
latras, evangelijos Saulius, vi
duramžių Augustinas...).

Todėl Belinkėkime liovimosi 
blogai besielgus — tai tik simp- 

dar žuijgumį hetapimo. 
simptomus šalininkime, bet 

blogio priežastį su šaknimis iš 
savęs ir artimo renkime. Todėl 
linkėkime kiekvienam asmeny
bės (charakterio, jausmų) bran 
dos. Tik taip subrendusysis 
jėga be jokio linkėjimo — ragi
nimo elgtis -žmoniškai Priešin
gai dir savs asmenybe netapu
siam tikru? žmogum — jokie lin- • 
kėlimai bei prsdymai ar ragini
mai nepadės — jo elgesio nesu- 
žmonins tol, kol toks žmogus 
sava asmenybe tikru žmogum 
netaps. • ■- Visas vargas ir yra 
žmogaus asmenybės menkume. 
Dėl'asmenybės sumenkimo žmo
gus elgiasi nežmoniškai Susi
tvarkykime asmenybėmis — vi
sokeriopas nežmoniškumas pra
nyks iŠ mūsų tarpo, kaip pava- 
sarį sniegai.

-Ne policiją bet asmenybš
• ’ -tvarko žmogų

mės. Todėl r.ekpJtinkime 
Dievo, nfc šėtono dėl mūsų 
čių netvarkingo gyvenimo 
šėkų. Taip pat nedarykime dar 
vienos klaidos: neprašykime, kad 
mūsų netvarkingumą sutvarky
tų Tvėrėjas, angelas bei Mari
ja Dievo Motina. Mes patys tu
rime ryžtis ir dirbti įsigijimui 
pajėgumo, idant sugebėtume 
vaikui rodyti atsakantį kieki 
medės. Nuo mūsų tokio pajė
gumo ' ims mažėti mūsų aplin
koje kriminalas ir visa kita mū
sų padų sukalta velniava. Mes 

s , - • rv . i esame gamtos apdovanoti visais
tada, kai iisper pirmuoju* sa-iįr2nV^ o vaikų-tiukamfim YO apturi i į To£ toi
meiiig rtikiaąą i* savo > 
v^lr visų rarią ^kjtu gyvū Umės.
t^-uvpavaduojamu naudoti tu-
5u vaiku dažniu-į
siduriančių akmenų.*; Jai vatkas 
gimė iš tėvų nepajėgiančių rei
kiamais tėvai# būif Xyiikd asme
nybę — jo'čhoraktėrį*— jaus- 
mus tinkamai brandinti) — to
kie -tėvai neturės Aįaip reikiant 
vaiko — jie turės nenaudėlį, nar
komanę padaužą, kriminalistą, 
rūkorių, girtuoklį, ištvirkėlį, be 
gerų darbų bėsimeldžiantį, rali-i 
ginės .raidės — ne esmės priri-j 
laikantį ir... .ką tik jūs dar žinot J 
kokį — niekam ver tą asmenį, tik į
ne geravalį, žmogų. Be meilės [ Kiekvienas■ turim būti aamo- 
augąs vaikas .nepajėgia sutvar-: nybe bent minimaliai brandžiu, 
kytį savos asmenybėm — savų jei norim laimingaiJ gyventi Ir 
jausmų, savė charakterio—toks visuomeniškai link artimo atri- 
asmuo netaįnpa tikru žmogum rzešti? Kiekvienas > prvalom pa-

ninkė grripitori auž savo šir
džiai vaisto —- Nitroglycerine. 
Kitas. — cigarą kaip, s&vo nesi 
įsikandę* dūmina pirk* ir išei
damas dūmų kamuoliui palie
ka kaip savo nežmoniško elgesio 
pėdsakus. ./ ' •

Taip bei panašiai kiekvienas 
visur kitur elgiasi nežmoniškai, 
jei savos .asmenybės nepajėgė 
sužmoninti nuo^pat mažumės. 
Tokių neištiesins jokia policija, 
jčddft. teismai, jokios baudos, jo
kie kalėjimai, papeikimai bei 
pragaru gąsdinimai. Žmogus 
privalo nesugadinta asmenybe 
suaugti —tik tadi jis bus sau- 

Namų savininkų valdybos na- gus nuo įvairiausių niekdarbių 
riai — jų virš dvidešimties su- (girtavimo, narkotizavimosi, tin 
sir anka pasitarimui' žmoniškų ginystės* apkaltu persivalgy- 

; , - - -, savininkų namuose, šeimininkė mo, persirūkymo, ’drganizadjo*.
— tokiu, kokiu Tvėrėjas pranerti prisilaikyti negaluoja širdimi, prašo visų ne- i ee nesantaikos sklaidimo...) • To- ■

"kv’ili I rAirtA rtn/^c+o4-n   • - . . w . ...rūkyti šiuose: namuose. Gerai, dėl nuo šių metų imkime save į 
kad beveik visi nerūko. Bet tam ■ tvirtas rankas: pradėkime sun- 

visiems iki vienam mūsiškiui at; TodėJ- kiekvieno pareigi yra į dvylikos Kristui atsirado- išda-1 kraustus. darbu j dirbti pirmiau- 

dinėlius ir j uos įžiebti į tikro žmoj pimo bent minimaliu .žmogumi, t mų savininkų atstovų tarpe — ] ti bent, mažą židinėlį fanonišku- 
___ _ _ __ r- _ J _ 1_ •__ _ ■ ■ T i ♦ ■ , - T . v. . . . i . _ . . - _ ..... I v J. «. T ’ A. _

sumažinimui, arba viiaį, prišaus 
i lio nesusilaukti, Juk - napaj^- 
’ giantis tilto statyti ar žmogaus 
gydyti nesiima tokio darbo, jei 
nenori nemalonumų. susilaukti. 
Tik asmenybės netvarką turim 
lysis priešingai-elgiasi — jis ga
mina na žmones, o dvasia palie
gėlius, kurie visą pragarą tik ir 
kelia mūsų tarpa.

tmoniška.s -asmuo^ užtikrina 
? laimingą gyvenimą artimui ir

mate jam būli. * rėjo) nuostatų—-
UŽ tai linkėtina šias metais' s^n šjos^mėl

kitaip naišlik

sikasti savyje užkastus gėrio ži-į branginti; savo asmenybę iki ta- vįkas.- Kaip kitaip gali būti na.’ šia —imkime savyje-atgaivinu »usų (Active Dry Tesi) mielių, 
kjl puodukas parūgų (darant sū-[

niškumo ugnį. Mat, kiekvienas, * Už tai ir linki šis skyrius savie- įjų du visai neboja šeimininkės mo. Jau:tuomi busrpadaryta.la* jrįir varške) ar vandens puo- j mat — štai tie vadovaujamieji prinHpRi^ kūTlUOS' ine& 
vykdysime savo darbe. Lietuvos. Respublikos, seimo įga
liotosios komisijos sudėtyje mes esame, partiniai ir nėr

^kad ir elektros kėdėn sodinamas; slems kuo. didesnio savos asme- į malonau_____  is prašymo: vienas jų bai daug mūsų pačių ir mūsų, ar- į dūko medaus, 2 šaukštai. Saff- 
žmoKus turi savyje rusenantį. nybės-' (jausmų — charakterio) - rūko ir sirgdina šeimininkę bei timųjų naudai, laimei , ir-mūsų; lower ar Sojos (cold.processed) 
yėrio židinėlį^. Tokiam trūksta; sužmonėjimo per stengimąsį dir jreta savęs tabakui juotrią mo- j vargstančių brolių gerovei Visi Į alyvos, 5 kiaušinio baltymai, % 
asmenybės-brandos dėl neaptu-btr tik žmoniško asmens (tokio, j tėviškę. Pastaroji gokčiodama < vadai liaukimės niekais laiką lei- į puoduko ryžių (brovm rice 
rėto-reikiamo kiekio meilės per/kaip Simas Kudirka) atliekamus1 bėga moterų kambarin, o šelmi- dę minėdami sava neva veiklos flour) miltų, puoduko lieso

*55^

i n; ?apagi?t
KA IT*/'*”

Kitame inde sumaišyti sausucr 
sius gaminius: ryžių ir soįps mil 
tus, pieno miltelius, sėlenas, kvie 
čių daigus ir rarinkas. Užpilu

**/>»• ■KUiiMfl

*

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
/ - I

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Takias
(Tęsinys)

Ilgai nenutilstnčiomis ovacijomis pasitinka susirin
kusieji draugo Molotovo žodžius, skiriamus šiaurės Bu
kovinos darbo liaudžiai. Kai draugas Molotovas sušun
ka: "Už šiaurės Bukovinos, įsijungusios į Ukrainos SSR 
žydėjimą!”, salėje vėl aidi “ura” ir sveikinimai šiaurės 
Bukovinos darbo žmonėms. “Sovietų žmonės žino, — 
kalba toliau draugas Molotovas, — kad už visokeriopą sa 
vo tėvynės sėkmę jie turi būti dėkingi didžiajam Stali
nui, jo išmintingai vadovybei, ja geniališkam ateities nu
matymui. Aš skelbiu tostą už didžiąją Sovietų Sąjungą, 
už Šauniąją bolševikų partiją, už mūsų tėvynės laimėji
mus po bolševikų partijos vėliava, už draugą Staliną, už 
jo sveikatą!”. ; /•

Vieningu užsidegimu visų susirinkusiųjų aplodis
mentai susūieja su sveikinimo šūkiais SSSR tautų kalbo
mis išmintingojo visų darbo žmonių vada. — galingojo.. 
Stalino garbei. t j

•Tai buvo neužmirštama jaudinanti demonstracija 
išreiškusi visos daugelio milijonų ir daugelio, tautų sovie 

i tų liaudies mintis ir jausmus. Ovacijos tįsėsi keletą mi- '*• 'K • t .« •« ». a •• v» *

Is gėlių ciklo — aliejus 1974Magdalena R Stankūnienė

oai reiškia savo gimtomis kalbomis širdingus sveikini 
mus bei meilės ir atsidavimo žodžius didžiajam Stalinui.

Kai salėje įsivyravo, tyla, draugasVorošilovas pak
vietė pasveikinti geriausiąjį Sovietų Sąjungos pilietį —

Agr. Adelės Duoblienė* 
maisto receptas

Adėlė Duoblienri

Kalininą. ’/ . -
Susirinkusieji karštai, pritarė, tam. kvietimui Drau

gas Vorosjlovas palinki, sveikatos artimiausiajam drau
go Stalino kovos bendrui — liaudies komisarų tarybos 
pirmininkui, ir užsienių reikalų liaudies komisarui Molo 
to\*uL Draugo Molotovo vardas sukelia naujas galingas 
ovacijas. Aidi “ura”. Iš visų salės kampų girdisi sveikini 
mo šūkiai mylimojo didžiosios Sovietų valstybės vyriau
sybės vadovui ■ . • .
Drg. Molotovas duoda žodį einančiam Lietuvos TSR Pre 

zidento pareigas ministeriui pirmininkui drg. Palarklui 
Jį pasitinka vieninga visų ovacija. Visi atsistoja. Girdė
ti sveikinimo šūkiai išvaduotosios; Lietuvos:-liaudies? jpr- 1 ♦ * •oen ■

Draugo Paleckio kalba Kremliuje
Šiomis reikšmingomis, dienomis; —■' pasak 

leckis,

i
Orkaitė 335°F.
Prop.:- oz. arba 1 pakutis

dę minėdami sava neva--veikios 1 flour) miltų, puoduko lieso 
įvairiausius jubiSėjus. Darbas Į pieno (skim milk powder)• mil- 
Irinai- gėrikus kiekvieno iri mūsų - telių. puod. . kviečių daigu 
laukia.: reikia nuo- besiartinau*; (Saw wheat germ), puod. 
Sos tikros pražūtie* gelbėtis per i kvietinių sėlenų (Unprocessed 
s£vof~ asmenybė? ’suzmoninima-1 vheat bran), 1 puodukas? korin-

Lšvaia. r.ek.adntieji( či8k ! ^3(GuiTanti) arha. tamsių ra. 
į zmkų.

Darbas: Su alyva ištepti 9x9 
ar <

— kai mes esame Maskvoje — Sovietų, Sąjungom 
centre ir širdyje, ypač neužmirštamojo sutikimo, kur; 
mums surengė draugai. Stalinas ir Molotovas; mes- dar 
aiškiau supratome savo atsakingumą, stovinčius prieš 
mus uždavinius, pertvarkant Lietuvos" liaudies gyveni
mą po Lenino-Stalino vėliava. Didžiojo Stalino nurody-

dirbti už mūsų Lietuvos liaudies^ laimę,, už mūsų, socialis
tinės tėvynės klestėjimą, už Lietuvos liaudies laimę, už 
mūsų socialistinės valstybės, gynimosi pajėgumo stipri- 
nimą. Visi mes karštai dėkojame bolševikų, partijai ir 
Sovietų Vyriausybei už dėmesį ir jautrumą. Lietuvos-liair- 
dies reikalams, tos; liaudies,, kuri. Sovietų. Sąjungos pa.-- 
galba įvykdė savo ilgų, metų; siekimus, ir svajones Mes v* 

padėsime visas pastangas, kad pateisintume liaudiesnetikėliai daro pagrindinę klai
dą.: rfipin&s per iąug reesm^

• niair dalykai pam&ždami.svrr--
; bjauria, &avo parptą; žmogumi ino formų; Mieles užpilti drung 
tapimu por aavos asmenybės J uomis parugėmis ar vandeniu 
Gausmų. charpkixBria) sužmo- Į Medų su alyva ištrinti ir su mia- 

minimą. Toks darbas atlekamps. dų skiediniu stfinaišytL 
dvejopai: 1. Iš mažens vaikui pa ’ 
kankamai meilės teik&ntį' 2: Su- j -

! augusiam save gerai šūimant.
į Pasiskaityti. A. H. Chapman.
^>M“a*emanl (tf Ekhotiobal midiy skiediniu ir išmaišyti, ti 

. pabaigą sudėti Išplaktus balty-
* . _____ <

ju <u j v a i^icvju - ...... ., • ... vi
8x12 inčų keturkampe kepi-': mums suteiktą pasitikėjimą- Mes neabejojame;, kad: va- 

' nnvanwrr Hranmir Rtarlirmi T .iofiivrva liundic naainVc ml’' dovaujant draugui Stalinui. Lietuvos, liaudis pasieks mil 
žiniško klestėjimo. Už draugo Stalino, sveikatą.!".

mus, atsargiai išmaišius sudėti 
i įkaitinta ir riebalais išteptą: 
formą. Leisti pakilti 30 minu* 

Į čių ir kepti 20 min.
’ Atvėsus suplaus tyti vidutinio 
didumo keturkampiais.

LIETUVOS AIDAI
KAZĖ 8RAZD2iONYTĖ, 

PROGRAMOS VEDCJA
U OPA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.
WL.Nft 106.3 FM SaL at 8:00—10:00 p. m.

2646 W. 7ltf Street, Chicago, Illinois 60629
TaleE — 778-5374

rusiškais “ura” ir< lietuvišku “valiu”; Vėli visomis SSSR 
tautų kalbomis skamba iš širdies gilumos eina sveikini
mo šūkiai didžiojo tatų išvaduotojo Stalino garbei.

Su dideliu nuoširdumu pasitinka susirinkusieji ei7 
nančio Estijos TSR prezidento pareigas ministerio pir
mininko drg. Vareso kalbą, .

“Brangūs draugai, sako drg. Var esąs, mes gyvena 
me neužmirštamas- istorines dienas — dienas, kai gema 
nauja tarybų sociolistinė respublika. Mes parodome vi
sam pasauliui leniniškai stalinišką, didybę, Staliniškoji 
tautų draugystė — geriausias^ įtikinamiausias įrodymas, 
kad yra galimas taikus tautų, gyvenimas tuo pat metu, 

ras. Pabaltijo tautos pasiliko nuošaliai nuo karo siaubo. 
Užtai mes turime būti dėkingi išmintingai Sovietų Są
jungos politikai, jos vadui draugui Stalinui Išvaduotd-

lingajai Sovietų Sąjungai, Sovietų Vyriausybei su diXu 
gu Molotovu priešakyje, išmintingam visų tautų tėvai, 
genialiajam žmonijos vadui draugui Stalinui UŽ draugo 
Stalino sveikatą!” t

/ j ;L f] T.į \
(Bus daugiau) ' j < on. F
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MONTREALIO NAUJIENOS
. Montreab’o lietuvių jubiliejiniai metai i
-/• i (Tęsinys) į

Toliau kalbėjo ministeris M.,tik Danutės Staskevičienės švcl ■ 
J. Couture. Jfe labai vertino lie* 
tuvių N pastangas -ir iniciatyvą 
bendraujant su kanadiečiais. 
Jam tekę matyti panašius me
niškus darbus ir pas kanadie
čius, bet tarp tų darbų yra di
delis skirtumas ir jis džiaugia
si, kadfjnes bendraudami kar
tu, vieni kitus praturtinsime.

Dėkojo už dovaną ir Mon t re
al io miesto atstovas M. P- Lo- 
range ir pasidžiaugė, kad dabar 
miesto' valdybos rūmu viena iš 
centrinių. sienųt bus labai gra
žiai papuošta lietuvių dovano
tu menišku gobelenu.

Pasibaigus parodos atidary
mo iškilmėms, Montrcalio mies
to valdyba visus atvvkusius sve
čius vaišino \ynu.

Lietuvių Tautodailės paroda
Ji buvo labai gausi, turtinga 

ir įdomi. Be nuostabaus gra
žumo paveikslinio didžiojo go
beleno, vaizduojančio jūros 
dugne sceną iš pasakos “Eglė 
Žalčių karalienė”, salių sienose 
iškabinėti 23-jų audėjų su 29 
darbais —7 daugiausia spalvin
gų gobelenų. Įvairių spalvų tul 
pėmis ir kitokiais raštais išaus
tų audinių, juostų, rankšluosčių.

Nepaprasto grožio gobelenas 
Irenos Lukoševičienės “Grįžtao 
tys paukščiai”, išaustas moder
niškame stiliujė. Jis įkainuotas 
bene brangiausiai —■ 550 dol.

Genės Montvilienės labai me
niškai išpildytas spalvingas — 
“Vilnius” ir žavingas gobelenas 
— “Lietuvaitės”. Įdomus čicins- 
kienės labai švelnių spalvų ir 
nuotaikos gobelenas — “Miškas 
po lietaus”.

Kristinos Bendžiutės ir Aldo
nos Veselkienės labai gražūs au
diniai: motyvai tautiniams kos
tiumams, įvairių formū-ir spal
vų tulpės ir kitokį labai išras
ti n gi lietuviški raštai.

Visi gobelenai, įvairūs audi
niai, rankšluosčiai, juostos — 
viskas nepaprasto grožio, bet gi 
visų neįmanoma nei atminti, nei 
aprašyti. Labai gražios lėlytės, 
tautiniais rūbeliais išpuoštos. Jų 
gana daug ir tai rodos vienos mūsų gražiausius audinius. Ypač

nūs darbeliai.
Vienos salės kampe, nors ir 

labai kukliai įsukabinėti, atga
benti iš okupuotos. Lietuvos fa
brikuose austi lietuviškais raš
tais audiniai.

Mano supratimu jų čia nereL ‘ 
kėjo rodyti. Šioje parodoje, vi- • 
si darbai taip kruopščiai paga
minti rankomis arba naminėse 
staklėse surankioti raštai ir nei* 
paveikslai, kad tie fabrikuose ’ 
pagaminti audiniai visai nepri
tiko Šios parodos stiliui.

Į Medžio ir kitokių medžiagų 
[skulptoriai dalyvavo nei ašluoj 
ni.

Pagarsėjęs savo medžio skulp
tūros darbais Pranas Balluonis 
dalyvavo tik su viena savo skulp 
tūra — Gedimino pilim, pava
dinta “Karaliaus sapnas", žiū
rint i tą taip meniškai su! 
impozantiškai atrodančią pilb 
tikrai galima patikėti, kad tokią 
mistiškai atrodančią pilį ir 
sapnavo Gediminas.

Juozas šiaučiulis parodė 
vo naujus kibai įdomius tris 
veikslus, kurių gaminimo iš 
neros teshnrką jis pats išrado. 1

Su smulkesniais darbais’da-t 
lyvavo dar-L. Giriūnas. A. Jau-’ 
gelis, V. Lapinas. M. Petraus-j 
kas, I. Vasiliauskas ir C. Januš
kevičius. Sausas užkonservuo
tas gėles matėme pagamintas 
Birutės Nagienės, Aldonos Jau- 
gelienės ir Rūtos Jaugelytės.

XAIKAS ŠILEIKIS Rugiapjūtė

kurla jarn^na jien,s garbė bus už luos^ Gen. št. mjr. ALBINAS LEVICKIS 
" 'mūsų tikrai autentiškame sli-j 

. liujc išlaikytus tautinius origi-!
j Dalius drabužius, kurie šiuo me-
! tu okupuotoje Lietuvoje taip iš-
!koneveikti, kad nebegalima jų
į atpažinti, kad jie lietuviški.
į Yra jau atskraidintų tokių 
suniveliuotų kostiumų ir mums.

t' !l>et čia visi tuoj juos atpažįsta,
i kad tai ne Tamošaičių kūry-
jba, bet okupuotoje Lietuvoje,

'!okupanto išprievartauti lietuvis-
' -» i Lv v*? I r ■» z-x •» "v*

Prisiminimų nuotrupos iš 15-to 
Gardino bataliono

sa

k i drabužiai — fabrikuose ma
šinomis austi.

Ne tik pas save Kingstono, 
OnL, Tamošaičių studijoje jie 

Pasoginę skrynią spalvuotomis! mokina austi gobelenus ir ki
tokius lietuviškais raštais audi
nius, bet ir važinėdami po to
limus miestus, kas tik juos pa
kviečia.

štai ir šį iškilmingą vakarą 
A. Tamošaitienė tik atskrido 
Venecuelos, kur viešėdama pas 
savo brolius, suorganizavo ir ten 
audimo kursus ir pamokino Ve
necuelos lietuvaites austi lietu
viškais raštais audinius.

Nežinau, ar nuo išgerto vy
no, ar nuo iškabinėtų, šiuose 
svetimuose mums rūmuose, žė
rinčių spalvų žaismo gobelenuo
se, man pasidarė taip linksma 
sieloje, kad norėjosi užtraukti 
visiems, prišakyje su pirminin
ke -Irena Lukoševičiene, suor-

tulpėmis išpaišė — Rasa Luko
ševičių tė.

Apžiūrinėdama tas visas iš
austas gražybes mūsų darbščių
jų lietu vaišių, aš vis galvojau, 
kad mes esame labai laimingi 
turėdami savo tarpe iškiliuosius 
menininkus

Ana-staziją ir Antaną 
Tamošaičius,

kurie patys būdami dideli mū
sų tautinio meno meisteriai, ne 
tik patys sukūrė aukštos vertės 
meno darbų, bet išmokino šia
me kontinente daugybę lietu
vaičių austi lietuviškais raštais

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienai lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 

1 vtų gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau 11 nardintomis knygom!« 
I Ch suminėto knygas galima užsisakyti Naujienose.
| Kap^lmkx. SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminima! aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lom Vokietijoje. 2/3 psL. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Jueus Kspačlnsks^ 11EIV1O DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa- Tai yra Amerikoje beįsL 
kuriančio Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai ifiu- 
atruota. 300 psL Kaina 7 dol.

eiKAGirrts išrūdijai komunistų pavergto^ liftuvo^ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune, Naučakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė, 95 pat SI JO. Yra taip pat 
išversta i anglų kalba.

M. Žalčanko SATYRINIS NOVtLtS, Genialaus rusu rašytojo 
80 satyrinių novelių. 1R9 puaL kaina S2.

D. Kuraltlt, KKLJONt J ANAPUS GELMINIS UŽDANGOS. Au- 
toriam pastabumą neapgauna Intmisto tr agitpropo propaganda bei | 
tdmaakavlmaL Abi knygos parašytos lengvu. gnd£u stiliumL

PnH. P. Pakirkiu, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS | 
BRUOŽAI. 178 pat dokumentuotą istorinė studija apie prūsu likimą. 
Kaina *4 |

VlecM ž^aHU LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAiTlJB. 
M p<L Kaina SUG.

Ma Ir kiti kddinlal yra grasant
MAUJIINOSB, Sa. H A LITI D BT^ CHICAGO, ILL. 4AM

arBa vtsakarH paltu tr prJdarfjof
1 AsIkI ar ątoląla| gaarloMBi

nes šuliniai buvo be vandenę. 
Artimiausia gyvenvietė dar bu- 

susigėdinusi, ’ vo labai toli, tai didžiulis Ožės.
Ho- 
būti 
vie- 
kai-

Kad netruk
usio. buvo

sakyk kalbą”, j
iš būrio, i

buvo

sa- ’ ar kaip gyventojai vadino,
Į džios kaimas, l ai turėjo 
j mūsų paskutinė nakvynės 

bet j ta prieš Gardina. Didžiulis
| m as jau m'ego j
’ dytume žmonių
J įsakyt i neiti i namus.
’ nei parinkau prie kaimo pi
’ kuru viduriu sruveno tyro vau 
dens upelis.

Ryto metą, su aušra, sunai
kinome labai kuklius maisto iš
teklius ir greit rikiavomės 

. kutinki m žygio etapui - į 
dina.

Gaivinamas vėsaus oro, 
linys sparčiai judėjo pietų

(Tęsinys)

Prisiminiau 1920 metų sutartį Pabrėžiau, kad laukiu iš vyrų, 
tarp Lietuvos ir Sovietų Sąjun- kad jie elgsis su gyventojais ly
gos. Tuolaikinė sovietų vyriau
sybė sudaryama sutartį su Lie
tuva, gana realiai pažiūrėjo į 
Lietuvos pretenzijas dėl sienų 
nustatymo tarp Lietuvos ir Gu- 

idijos. Pagal 1920 metų sutartį Į
Lietuvai buvo priskirta Augu
stavo, Gardino, Lydos ir Bres
laujos miestai su plačiomis apy
linkėmis. Okupavę Lietuvą, so
vietai grąžino Lietuvai Vilnių, 
bet jį padarė pasienio miestu. 
Dideli plotai apgyvendinti lietu
vių, buvo pariskirti Gudijai.

i Daviau didįjį poilsį, kurio me 
I tu pasakiau vyrams kalbą Lie
tuvos sienos peržengimo proga.

Į Paminėjau, kad tuoj įžengsim į 
j istorinę Lietuvą. Rasim gyven
tojų, kurie kalba lietuviškai, 
taip pat rasim kalbančių gudiš
kai ir lenkiškai. Kietai pabrė
žiau, kad kiekvienos tautybės 
įgyventoj ui parodytų nuoširdu
mą, mandagumą ir toleranciją.

ganizavusiems šią puikią paro
dą, visiems kartu su Gene Mont
viliene joje dalyvavusiems savo

darbais ir ypač ponams Tamo-
šalčiams: <cDarbi ilgiausių, lai
mingiausių ir ilgiausių metų”!

Elzbieta Kardelienė

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ' — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kaa ji ab 
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO. ROKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuviu Istori
jos Draugija. Chicago, 1962 m. 206 psl.. kaina 2 dot

GAUNAMA “NAUJIENŲ^ ADMINISTRACUOJE

1RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
N»u|I«ho«4 galima gaut! pvfkly knygų, kvr1<M k®k<ą

knygų rolnta ar lentyną.
AUksandrts PakalMIkla, MES GRĮŽTAME. Įdomfli jaunu dienų 

atsiminimai tr Įvykiu bei vietų aprašymai, rkaitottl kafp ro- 
manas. 367 psl. Kaina $5.

A PakalnHkls. METAI PRAEITYJE. Netolimu byMų prlMmM- 
tr laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymtL »u«klr»- 
tyti | 12 daliu 296 psL. kaina «.

Dr. Karys Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYK H tomu, Gr»- 
žiaia vlršellala. 336 r*L Kaina M0Q. Minkštai* vtrĮ. tSJM

Pt»t. V»cl. BlrHlki, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNYGŲ tfrS 
RIJA, I d&Us. 208 pri.. Hit* — SS.OO, mtuiftate rlr- 
lėliai* — S2.00; n dali*. 223 pat. Ixttta — S3,00. nrinH- 
taig virte Mala_________________________ S2.9S

H.nHkM Toma* — TamatemkM, LIETWIiKASIS PAMARYS.
Pakalnės tr Labjrtrvos.apskritys ga (domiai* apraEymala. flh>- 
rtradjomla ir dokumentacija. 338 psL. kaina *5.

P. KaalOnat, TARP EALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų Iteturea i 
! partizanu buities romanas 202 puslapiu. Kaina 33.

JanIn. N.rOni, TRYS IR VIENA, jaunystės itaimlalsaj 
170 p«L-------------------------------------------------------

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos brocdal 2X> 
poslapiai ----------------------------------------—O M

Knygas ufsakant reikia pridėti 23 et palto įBaldoma.

NAUJIENOS,

173? S. Balrtrt St, CMearo. UL W>«0S. — TeL HA 1-41W .

pas-
Gar-

da
link.

j užčiaupė lūpas sukauptai drą- 
’ sai. Didelės mėlynos akys pas- 
! ruvo ašaromis ir 
kaip stirna ji šoko atgal į 
viskių būrį.

“Dzie, Onuk, 
. kažkas paragino
į šiai laukų gėlei, atrodo, 
pastatytas perdidelis uždavinys. 
Nežiūrint šio jaudinančio inci
dento. į mus žiūrėjo su meile ir 
džiaugsmu broliai ir sesės iš 
“užsienio”.

| Dabar jau žygiavome už Lie
tuvos ribų, bet esminio skirtu
mo nesimatė. Sutikti žmonės 
kalbėjo dzūkiškai, džiaugėsi

į pamatę lietuvišką’“vaiską”, gė- 
| rėjos i mūsų uniformomis ir gin 
klais. Skundėsi savo gyvenimu
lenkų laikais ir vis klausinėjo, ITuoj išėjus iš Ožės kaimo, plen 
ar dabar galės prisijungti prieitas priartėjo prie Nemuno, at- 
Lietuvos. Senesnieji žmonės vi-I verdamas gražius vaizdus į Ne- 
sai optimistiškai filosofavo — Imtino slėnį. Ir jei galvojom, 
jei jau Lietuvos vaiskas čia, tai j kad jau buvome toli nužygiavę 
ir Lietuva bus. ! nuo Lietuvos, tai pamatę Ne-

Greit pasibaigė gyvenamos į muną, vėl pasijutom esą Lietu- 
vietos ir keletą dešimčių kilo- voje. Neilgai teko gėrėtis Ne- 
metrų žygiavome nuostabaus munu, plentas vėl nutolsta nuo 
grožio mišku. Gerokai teko keUj jo vagos ir iš abiejų pusių tę- 

i tėti dėl vandens stokos. Pake-!siasi dirbami laukai. Vyrai žiū- 
liui neradome nei upelio, nei gy! rėjo žemėlapius ir skaičiavo 
venviečių. Pasitaikę pakeliui! kiekvieną likusį kilometrą. VL 
keletas miško sargų namelių ’ soje voroje vyko gyvos diskusi- 
mums nieko negalėjo padėti, (Nukelta į 5 pšl.)

giai taip, kaip Lietuvoje. Įspė
jau, kad nesileisti! įžeidinėja
mi. Už asmenišką ar tautinį įžei 
dimą palieku reaguoti kiekvie
no vyro nuožiūra.

Savotiškas jausmas kilo vo
roje, kai ant kelio pasirodė ne- ? 
didelis tiltelis. “Normaliose” 
sąlygose siena peržengiama gro 
jant visų ginklo rūšių muzikai, 
o čia ji nesaugojama — ji po
pierinė. Kitame tilto gale pama
tėme laukiant keletą dešimčių 
vyrų ir moterų. Spėjome, kad 
lietuviška daina juos sukvietė, 
bet buvo keistas jų susibūri
mas į krūvą ir susijaudinimas. 
Tai buvo paprastu, nedrąsių 
kaimo žmonių būrys, kažką gy
vai diskutuojančių. Kai batalio
no dalis peržengė tiltą, iš būrio 
atsiskyrė jauna graži mer_ j-j- t v ? -a ’13X45 knygas gan gina su didžiule gėlių puokšte f pfrngfrnę perlaidą, 
ir be žodžių ją įteikė batai!jono ! 
vadui. Atrodė, kad ji norėjo kaž 1 
ką pasakyti, bet susijaudinimas I
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KNYGOS ANGLŲ KALBA
J, Jaimlmt, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu MOtyMR 

aprašymai, paimti Ii gyvenimo. Lengva* itflius, gyva kalba, granai išleista. 
150 psL Kaina S2-50. .

Dr. Juczm B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos isterijoj 
nutrauks nuo pat senųjų amžių ik! pokario metu. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00. 5

Dr. Juozas 8. Končius, VYTAUTAS TH B GREAT. Istoriniai DIf Vy
tauto bruožai paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma Am knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas garima įsigyti atsilankius i Naujienai arba atsiuntus čeki ir

1781 Beeth Halited Street, Chleaxa, HL Mf M

f Taupykite dabar
pas mus

&f(1

palūkanų, priklausomai nuo jdėtoi 
gumos ir jos ičėmimo.

Investavimo knygelės gąskaitoR
ne Ja

lieka dldsllūi darbus. Pirma, jie pa
dėta Jums pasiekti asmeniškos jūsq 
uisimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne- 

tio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

UNIVERSAL
1800 So. Halstod St, Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

prtetrt* 1923 metais. T< 421-8070
ĮAtaiffc* pdetuoM Memae eutoroobtUAm* pastatytL
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ROMAS KIRSTUKASKUNIGŲ VIENYBĖS SUVAŽIAVIMO UŽTUŠUOTI NUTARIMAI
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As of December 1, 1977 
Subscription

In Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. S9D0 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

pusei metu------------------------ $16.00
trims mėnesiams - $ 9.00
vienam menesiui  $ 3.00

Kanadoje:
metams -------— $33.00
pusei metu  $18.00
vienam mėnesiui  $ 3.50

20 cents per copy.

J

Nuo gruodžio pirmos d.
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams$33.00 
pusei metu$18.00 
trims mėnesiams  $10.00 
vienam mėnesiui  $ 3.50

Kitose JAV vietose:
metams$30.00

Užsieniuose:
metams----------------------------$34.00
pusei metu$18.00
vienam mėnesiui  $ 4.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Hals ted St, Chicago, 
TH. 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Pereitų metų 
30 dieną "Draugas*’ savo 
je paskelbė: ‘‘Kunigų Vienybės 
suvažiavimo nutarimus”. Tu pa 

i skelbtų nutarimų yra'šeši. Pir
mame nutarime skatina, kad su 
rastų būdus pritraukti didesnį 
žmonių skaičiaus į parapijas, 
rekolekcijoms, tikybiniam su
stiprinimui ir atsinaujinimui 
Kristuje.

— Antrame aptaria tikinčių
jų persekiojimą Lietuvoje, kar
tu užgiria I JvB Kroniką ir pra
šo aukų tos Kronikos leidimu'* 
nurodant kun. K. Pugeviėiaus 
adresą. — Trečiame atkreipia 
ypatingą dėmesį atgarvimm.ur 
Vyčių; surandant antros ir tre
čios kartos lietuvius, įtraukiant 
juos į chorus ir 1 kitokią para
pinę veiklą. — Ketvirtame ska-

lapkričio mėn. Jurgio Matulaičio ir susirūpinti 
laido. beatfikadja dar trijų kankinių,

būtent: arkiv. Teofilio Matulio
nio* prof. Prano Dovydaičio ii 
prof. Stasio Šalkauskio.

Iki čia, trumpai aprašyti pir
mieji keturi nutarimai, kurie ir 
be “nutarimo’’, kunigų veiklo
je, turėtų būti privalomi. —| 
Penktame ir šeštame nutari
muose prasilenkiama su tiesa 
nutylima vienuolijų išdavystė 
lietuvių tautai ir užtušuojama 
vienuolijų spaudos nutvengi- 
mai krikščioniškai moralei (!) 
“Drauge” paskelbto Kunigų Vie 
nybės penkto nutarimo citata: 
— “Suvažiavimas prisiminė ne

sutarimo reiškinius išeivijoje. 
Kunigo vaidmuo tokiais atvejais 
žmones taikyti, nešti Kristaus 
ramybę. Suvažiavimas apgai-

1^72 dl rudeni rusų okup. Vilniuje lietuviai stovi eJėje,

kimo paskirtim, prisideda prie Į tuos paklausimus Kun . Vie- Jeigu komunistuojanti spauda

Nuo ko turime pradėti?
Visi žinome, kad milžiniškoje Amerikoje lietuviai 

galės atlikti didesnį darbą tik tuo atveju, jeigu jie bus 
vieningi Daugelis apie tą vienybę kalba, bet iki šio meto 
dar nerastas vaistas ,kuris visus dideliems darbams vie
ningai nuteiktų.

Seni Amerikos lietuviai, atsiradę šiame krašte dar 
prieš Antrąjį Pasaulinį karą ir čia gimusieji, vienybės 
reikalą suprato ir rado priemones vieningai veiktu Kaip 
jie tą padarė — jau ne vieną kartą buvo rašyta ir knygo
se su visomis smulkmenomis kiekvienas svarbesnis žings 
nis gana smulkiai aprašytas. Didelė po karo Amerikoje 
atsiradusių tremtinių dalis vyresniuosius suprato, sto
jo į jų organizacijas ir tęsia, kartais patobulindami, vy
resniųjų vestą darbą. Tenka tik džiaugtis, kad jie buvo 
pakankamai protingai, suprato Amerikos reikšmę poka
riniame pasaulyje ir galimybes patraukti ją pavergtos 
Lietuvos pusėn.

Ne visi Amerikon atvažiavę politikai šią svarbią prob 
lemą suprato. Nežinodami vietos sąlygų, nesuprasdami’ 
Amerikos svarbos ir nemokėdami kalbos, jie įsivaizdavo,' 
kad gali daugiau ir geriau padaryti. Jie įsivaizdavo, kad 
jie daugiau žino, negu vyresnieji Amerikos lietuviai ir 
atsivežė didelius planus dideliems darbams. Jeigu jie bū 
tų bandę tuos planus amerikiečiams lietuviams išaiškin
ti ir būtų pajėgę juos įtikinti, tai Amerikos lietuviai bū
tų ne tik davę laisvas rankas, bet ir patys prie to didelio 
plano prisidėję. Bet “seniems, durniams” daug aiškinti 
jie nenorėjo, o įtikinimui neturėjo argumentų. Senas A- 
merikos lietuvis netikėjo tuščiais žodžiais ir pažadais, ką 
jie padarys, bet norėjo patirti duomenis, kaip jie tą pada
lys. Viskas baigėsi tuo, kad šiandien neturime reikalin
gos vienybės, neturime išsvajotos didelės organizacijos 
ir net nenorime naudoti visų civilizuotų žmonių priemo
nių vienybei pasiekti — sueiti ir tartis.

Seni Amerikos lietuviai ilgai tarėsi ir posėdžiavo. Jie 
turėjo kantiybės išklausyti tų, kurie “viską žino„ bet ir’ 
tų, kurie priminė, kad ir “viską žinantieji” ne viską žino. 
Jie buvo tolerantais. Jie išklausė visų nuomones, pasirin 
ko pačias stipriausias ir sudarę reikalingą organizaciją 
— Amerikos Lietuvių Taryba, į kurią visi sutilpo ii* su
gebėjo kartu veikti. Jie buvo tolerantai, todėl jie pajė
gė atlikti didelius darbus. ‘ >

A. ČECHOVAS

Iš rusų kolbos vertė.
J. V.kLAITlS

Liberalas

tina parašų rinkimą, prašant pa- 'estauja, kad atsiranda kunigų, puolančių lietuvių vienuolijas, nybė tikrai neatsakys, bet jeigu reagavo vienodai kaip jėzuitų
skubinimo beatifikacijos arkiv. kurie prasilenkia su savo pašau- i jų spaudą, ardo lietuvių vieniu- bandytų įrodinėti, kad buvo pul- “Mūsų Žinios” ir kitų' vienuoli- 

gą darbą”. š:o nutarimo pra- tas jėzuitų administruojamas jų leidžiama spauda, ypač “Drau

Naujai atsiradusių: politikų grupele kalba apie vie j nesutarimo reiškinius, bet ne- 
uybę, bet jie neturi kantrybės, jiems trūksta tolerancijos pasmerkė, neišvardino nesuta- 
savo poziciją suprantamai išaiškinti, kad visi suprastų priežastis, net nepaminė- 
jų užsimojimus ir priremtų prie jų planų savo petį. Jie 
sako, kad nori tartis., bet nori tartis ne *u tais žmonėmis 
su kuriais privalo tartis. Vietoj pasitarimų ir susitari
mų, jie išmetę didoką būrį savo organizacijos narių, ku

io kame glūdi tie nesutarimai. 
Kodėl nutylėjo?

Toliau tame nutarime sako
ma: “Kun go vaidmuo tokiar

. .. . . i ' e : s žmones taikyti. ”. Rene apie Amerikos gyvenimą daugiau žinojo ir s j ,uv-^ kalb<;s . dynai
padarė. Jie įsiregistravo pas kiekvienos valstijos sekre į j 3 vaidmuo re:škia vaidini 
torius ir pradėjo organizuoti seniūnijas, šiandian atskirįmį, tai sulig K. Vienybės nuta- 
tųjų skaičius yra didesnis, negu pasilikusiųjų. Pagalini. Vmo, kun'gas tik vaidina ta- 
ir pasilikusieji reikalauja tvarkos ir pasitarimų nesusip 1<indama' žmones (!)... Bendra

i • .u i mant, kunigai yra labai menkiratiniams įsaiskmtL , ,, .'. . °. <... . . ... .. . . , ■ , faktoriai, tad ir ju va'dmuo ne
Kad pasitarimai butų sėkmingi, be tolerancijos, tu-'tik/kad reĮtik!na‘ir ne tikfkad 

rime padėti pagrindan visiems lietuviams priimtinus j blogai vaidinant atstumia žmo- 
bendravhno dėsnius. Turime nemeluotu nesukčiauti, vie nes nuo bažnyčios, — dar at- 
nas kito nešmeižti. Mums reikia ieškoti storų žodynų ir stumia ir nuo tikėjimo. Kun’ga- 
plačių enciklopedijų sąvokoms apibrėžti. Jeigu padėsime 
pagrindan visiems lietuviams žinomus “Dešimt Dievo 
įsakymų”, tai susitarimas būtų pasiektat ir dideliems 
darbams reikalinga lietuvių vienybė atstatyti.

Šiandien niekam ne paslaptis, kad paprasčiausias 
sukčiavimas bendruomeninių rinkimų metu nuvedė prie 
skilimo. Visi žinome, kad melui . ir. neteisybei lietuviai yra 
labai jautrūs. Melo nemėgsta ne tik lietuvis katalikas, bet 
juo piktinasi kiekvienas liuteronas, reformatas, netikin
tis arba kitą tikėjimą puoselėjąs mūsų tautietis. Jeigu 
suskaičiavimas rinkimų metu, daugiausia laiškais, būtų 
išrinktas viešai paskelbtas ir pasmerktas, tai šiandien 
dviejų Bendruomenių nebūtų. Kai barzdukiniai nutarė 
sukčiavimo viešumon nekelti, "bet jį pripažinti teisėtu 
'bendro darbo žingsniu, tai jie atskėlė didėlę dalį lietuvių 
nuo Bendruomenės visiems laikams.

Sutrempę dorovinius įstatymus, barzdukiniai ban
dė pasinaudoti įstatymais ir patraukė teisman kitus lie
tuvius. Jeigu jie pasimokė iš Šios didelės klaidos ir atei
tyje tokio žingsnio nesiims, tai gal dar bUs galima susi-

dž’oje K. Vienybė tik prisiminė Jaunimo Centras ir jėzuitų vie. gas^, “Tėviškės Žiburiai” ir kiti, 
i-----— nuolynas Chicagoje, tai vargu < tai savaime susidaro klaus.mas,

ar ką beįtikins, nes visi, žino, * ar kartais mūsų vienuolijos ne- 
1976 metų pabaigoje devyni as- J serga pataikavimu komunis- 
menys kreipėsi pas J. Centro t tams? Bendradarbiavimas tar- 
direktorių kun. Algimantą Ke-jpe katalikiškosios ir komunis- 
zį, kad jis uždraustų rodyti J. j tuojančios spaudos jau prakti- 
Centre komunistų pagamintas^kuojamas, nes tai įrodė jų maL 
filmas, bet pastarasis atmetė tąjnais panaudoti aprašymai ir re- 
prašymą, Kun. K. Kezys taip tušuotos nuotraukos “užpulto 
pasielgė tik jo vyresniesiems kunigo prie altoriaus” ir komu- 
užtariant, o tų filmų rodymo nistų pagamintu filmų - rėdymo 
d eną prie jėzuitų vienuolyno, progomis, Jaunimo Centre, 
ir Jaunimo Centro patalpų, gat
vėje, virš dvejų šimtų asmenų 
minia spontaniškai susirinkusi, 
nešina daugybę plakatų'šu jė- 
zuitus smerkiančiais užrašašy-

neturėtų daryti “vaidmenį”, t. 
y. vaidinti, bet su pasišventimu 
turėtų atlikti krikščionišką mi
siją. Tada ir nesantaikų būtų 
mažiau ir žmonės būtų geresni.-. 
Sekančiai tas -nutarimas sako: 
<‘Suvažiavimas apgailestauja 
kad atsiranda -kunigų, kurie pra 
silenkia su savo pašaukimo pa
skirtimi, prisideda prie puolan
čių lietuvių vienuolijas, jų spau-

filmų rodymo ir už įsileidimą 
komunistinei penetracijai į Jau
nimo Centrą.

Ta proga jėzuitai suprato, kad 
apsiskaičiavo. Patys pastebėjo, 
kad piketuotojų tarpe buvo dau
gelis duosnių aukotojų J. Cen-

Šiuo atveju ir Kun."Vienybė 
savo penktuoju -'iAitarimu nie
kuo rresiskiria nuo netiesos sklei 
džiančių vienuolijų, nes “apgai- 
lestaujauja”, jėzuitų teigimus, 
kad pastarieji buvo užpultu.

-fBus daugiau)

dą ir išdavystę lietuvių tautai, 
ėmėsi grubaus melo. Tą komu
nistų pagamintų filmų rodymo 
piketavimą prie J. C., jėzuitai 
pagarsino savo buletenyje ir vie 
nuolijų spaudoje, kad tai buvo 
jėzuitų vienuolijos puolimas, o 
tuos kurie buvo nuėję pas kum

rėš Europo je ir šiaurės Azijoj r 
veisėsi didžiulės stirnos. Jos bu
vo 7 pėdų aukščio ir turėjo ra
gus, ilgiausius iš visų raguočių. 
Tų ragų ilgesnioji kreivė buvo 
14 pėdų ilgumo.

< Prieš 150 milijonų metų 
šiaurės srityse veisėsi stegosan-" 
rai, žinomi savo kūno didumu; 
o smegenų mažumu. Jis buvo 
apie 30 pėdų ilgio, jo kūno a ūks- ** 

< tis siekė & pėdas, o svėrė apie 2 
tonas. Jo smegenys buvo tik 
valakiško riešuto dydžio, o svėrė 

_rik 2.5 uncijas, kas sudaro tik 
kurie priėmė tą penktą nutari- £a beveik visa katalikiškoji spauJ0.004% bendro svorio. Dramb- 
mą, nors vienas padorus kuni- da persispausdino tas “sensaci-]lio smegenys sudaro 0.074%, o, 
gas, tai tegu viešai per spaudą jas” ir smerkė kunigo ir vie-1 žmogaus 1-88% bendro svorio, 

pasako, kokie vienuoliai ar vie- nnohmo užpuolikus. I —------ 1___
nuolynai ir kokia jų spauda bu-! Bet tikra sensacija buvo tai, — Dr. Carl 'Seltzer pareiškė

Tuomi Kun. Vienybė pasako, 
kad buvo puolamos lietuvių vie
nuolijos ir, kad prie tų puoli
mų prisidėjo ir kunigai. Kokia 
gėda, kad mūsų dvasiškąja kal
ba bendrybėmis ir jeigu toje 'Ku
nigų Vienybėje yra, tarpe tų,1 kunigą prie altoriaus”. Ta pro-

leistų rodyti jau minėtų filmų, 
tai apšaukė, kad jie ^užpuolė

------- **    — J M 4 - --—— ’ V J H*3"1 
tarti Jeigu barzdukiniai nesilaikys pagrindinių visiems vo puolami už tai, kad jie tokie. k*d ir komunistuojanti spauda 1 kongresui, kad tikrai neįrodyta ' 
lietuviams priimtų dorovės principų, tai pasitarimas ne- išvardina tuos kunigus ku nusirašė iš katalikiškosios spau- toks didelis tabako kenksmin- 

rie prisideda ar prisidėjo prie <ios tuos “užpuolimus” ir dar gumas, kaip dažnai skelbiama, 
vienuolynų ir jų spaudos puoli- su savo “priedu”-., kad Chtoa- Neįrodyta, pvz.t kad -cigaretės 
mo! Tegu pasako tų puolimų 'goję vienuolynai yra blogiau atneštų širdies priepuolį Jį daž 
priežastį ir kas juos puolė... traktuojami negu Rusijoje... —>nai gauna ir nerūkantieji.

turi prasmės ir joks susitarimas vieningam darbui nega
limas. Turime išmokti tartis ir susitarti. Tada visi paju
sime, kad lietuvių vienybė bus galinga.

o černosvinskis, mažas, kanapėtas žmogelis, laukė sa Ir jus taip pat.. Dėkoju, kad nepamiršo te... Dėkoju
1 vo eilės. Ant abiejų veidų buvo parašyta: “Su Naujais .
metais, su nauja laime*. Buvo matoma, kad jie pasi- majevui. jau prisiziuziūkinai? Tai nieko, nesikonfū- štai Vazuvjevas, tatai Černosvinskis, p tatai mano Po- 
rašinėjo ne tiktai fiziškai, bet ir moraliai. Juos pama zink... Gerk, bet reikalą išmanvk... C
tęs, Ponimajevas su nepakantos šypsena ir pasipikti- mirikitės... Visoks vaisius žmogaus naudai, jus-nybe —! nimajevas, ten mašiną vaizduoja. Koksai? Pš! pš! pš! *

.nimu įsisiautė į kailinius. , -J ^ryžosi įterpti Vezuvjevas, j švilpia tatai, kojomis trepliana... Išeidavo taip nata-
— Suprantama. — prašneko jis. ; — Na taip, suprantama.^ Kaip tu 'pasakei? Kur vai-, raitau. T-aip... O ką gi, parodyk. Pavaiduok gi mums.

{ Kaip nepasveikinti jo kilnybės? Negalima nėpasvei- sius? Na, eikite sau... su Dievu... Arba ne... Ar jūs jau* Damos įsmeigė į Ponimajevą akis ir besišypsojo.
i? Dar nebuvote? PuTjJis užsikosėjo. - r ;

|kiL Aš duosiu jums knygų... jam nuhešite... Jis davė; ’ —
Vezujevas ir černosvinskis su nustaba į jį paž- man skaityti “keliautojas” priš du metus... Tai štai’ — Negaliu ir 'nenoriu.

. _ --------------------- .-i—iti- Mano tarnautojus, apžirite? —- kreipėsi Velelepto-
M-taip... Malonu matyti... Linkiu jums... 0 tu. Poni- vas į damas. — Che-che... žiūrėkite, žiūrėkite... Tatai

Gerkite ir links-i nimajevas. įeinu kartą į budimąją, o jisai, šitas Po-

(Tęsinys)
Ponimajevui buvo apmaudu. Jis sumirkčiojo ir kinti. Cha-cha! Reikia išreikšti vergiškus savo jaus- buvote* pas Nikitą Prochoryčių 

nuo lempos stulpo atitraukė ranką. Žmona pasinau- mus. 
dojo šiuo momentu ir nutempė jį už rankos — gatve 
išilgai, stropiai apeiwama visa tai, už ko galima nusit- velgė. Nuo gimimo jie lokių žodžiu negirdėjo, 
verti. Minučių per dešimtį ne ilgiau ji savo vyrą nu-' 
tempė iki viršninko pri važi arimo.

—Na, eik. Alioša. — pasakė ji švelniai. įvesdama vy
rą į prieangį. — Eik. Aliošečka! Tiktai pasirašyk tik
tai, o ir su grįsk. O aš tau už tati konjako .prie arbatos

Damos įsmeigė į Ponimajevą akis ir besišypsojo.

— Nemoku... Užmiršau, j ūsų -be _ — sumurmėjo jis. 

jį reikia nunešti... Eikite, aš jums duosiu... Nusimes- Nenori? — nustebo Veleleptovas. — O? Gaila... Gai- 
kite kailinius. Ua, kad negali senį pagerbti... Būk sveikas... Apmau-

Tarnautojai nusivilko kailinius ir ėjo paskui Ve-J
leleptovas. Iš pradžių jis įėjo į priėmimo kambarį, o pas . .. . .

I kul 4 diddę. tur prie ‘ « "J“

I — Ar tatai ne nemokšybė, ne liokajavimas? — tę
sė Ponimajevas. — Liaukis, nepasirašinėk! Išreikšk 
protestą. f 1

Jis sudavė -kumščin į stalą ir sutepė VazuVjevo pa-|
t. . į to pati Aiiejose^ jos JtTsėSe į® Juodos piritia® «uniio m bal

Į — Maištauji. Jūsų, fcilnybc. — pasakė Jegoras, pri- sėdėjo dvi jaunos darnos, viena su baltom pirštinėm. .. 8U*. šokinėti, ir pats
šokęs prie stalo ir virš gaivos pakėlęs lapą. — Už ta- o antra su juodom. Veleleptovas paliko tarnautojus sa: e pavirto dideliu bnkriojar.^u pirštu. Tru-

" “ - - ---- - .. .. |l^e k nuėjo i savo kabinetą. Tarnautojai susikonfū<PU^
šiuo metu durvs atsidarė ir į jvažin'vimą įėjo aukštas žino. | prispaudė pne krūtines Lėbautoją ir išėjo į gatvę.

I Ten jis pamatė savo žmonę, išblyškusią dėl šalčio ir 
Minučitj dešimtį stovėjo jie tylėdami, nej’udėda- siaubo virpančią. Vazuvjevas ir černosvinskis stovė- 

mJ varo. O jeigu iSva. v». tai ta kalia! Tu■ I kas Vetehrtav^. Jam įutaaul. JoS0TOas. Vesuvjava,,g.ir De±il^“™- kur Damų, kai-1 jo jau p™ josios ir. sa.arkjai gealiMuoduU. nu.-
comn.ajtas sus-ravo. stūmė p«iu duris ir su ir Coruossta-skis prarijo po asm, ir ištampė. ton”?' J**^**>J““?“ ir.»/?*> i •«

J — ........ * - _ l. -v’. , . n L . . iVn oau is kabineto pasirodė vėlelept<^vaš, abiejose ran-' sis. rivas d after btis?^ — skaitytina jų jode
koše laikydamas po didelį knygų ryšulį. siuose. Ponimajevas. beviltiškai pažvelgęs į žmoną, su

- A. - pasakė Veleleptovas. pamatęs tarnautoją. I. ~ pasa^ė jis' ~ Atiduokile i3™ P»dėko- knygomis ėmė šliaužti paskui bišiubus,. L
- Jūs čia? T-aip... bičiuliai... Supranlania.„ (aišku. k,,e " Jatai “KehautojasAš skaičiau kai kada vaka-

raus... O jums... ačiū, kad neužmiršote... atėjot pagerb- 5
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dyk tu manęs, našlaitės!
—A-a-a... gm... Tatai, turėtų būti, jo namas? Puiku, .tai, jūsų kilnybe, jūsų broliją^ žinai, kaip? 

Labai gerai. Pasirašysim, velne, imk. Taip pasirašy-, t J ~ ;; ““* *
sim, kad ilgai atsimins. Viską jam parašysiu ant šio pagyvenęs vyras meškos kailiniuose ir šu paauksuo-j 
popieriaus. Parašysiu, kurios aš nuomonės. Tegu tuo— ta trikampe kepure. Tatai buvo Ponimųjevo virsinin-t 

^kas Veleteptovas. Jam Įernant, Jegorovas. Veztivjevas 
’.......................... *; ” * ~ r

({‘r»KŠmi: įėjo į privažiavimą. Ten prie durų stovėjo nimajevas taip pat išsitempė, bet nusišypsojo ir suko f 
svwiwriiTs Jei >ras su šviežiai nuskusta, naujametine vieną ūsą. 
lisįouomija. Peri stalelio su popieriaus lapu stovėjoI 
Vetuvjevas ir nosvinskis, Ponimajevo bendratar- 
nvbininkai. Aukštas ir liesas Vezujevas pasirašinėjo, jo prakilnybė buvo truputį įliuksmėjęs). Suprantama...

Vazuvjevas ir čeraosvinskis subaksnojo Ponima-

tomis, veidai suįžambrįo, baldai ėmė šokinėti ir pats
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i žodžių, nes angliškai būtų sun- 
į ku išreikšti Uetuviėką būdą, f 

“Ona”, tai pirmasis vaizdelis.
Antanas, plaudamas rugius, su- 
sipažĮsla su rišėja Ona ir už-1 
simezga jų nelaiminga meilė, f 
Prasideda karas, vyrus šaukia 
į kariuomenę, kartu ir Antaną. 
Dainuoja: “Eina garsas nuo ru— 
bežiausM... Ap‘e Antaną Ona nie 
ko nežino. Bet ji prie kitų žu
vusių karių kapų pasodina gė
lių, rūtų ir galvoja: gal kas ir 
prie josios mylimojo Antano ka 
po gėlytę pasodins? Siaučia epi
demija- Žmonės miršta, kaip 
musės. Jurgelioniu visa šeima 
išmirė, bus miręs ir^Antanas?! 
Numiršta ir Ona.

Apsakyme “Madame Bogda- 
vona”, ž^dų kilmės moteris iš 
Ukrainos* kur* siautėjo žydų pa- 
gromai, su jaunu sūneliu pabė
ga į Lietuvą. Jos vytas ir kiti 

į šeimos nariai buvo išžudyti, kaip 
; žydai, šis apsakymas primena 
ir Hitlerio žydų, žudymo istori
ją. Bogdanovą ištinka kitas smū 
gis. kai jos sūnų Ahrašą bulius 

- ■ t - ■ nuduria.
kuri* bū- tybės pulkininkas džiaugėsi mū-

Montessori mokykloj*

Prisiminimų nuotrupos luinai prlmnė Kauno Alekso- aš su pulko vadu aiškinausi ba- 
, i tą, galingai suskambėjo “Vėlia- taliono pareigas ir uždavinius.

. ' 1 J vos iškeltos plakas”. Daina su-1 Labai simpatiškas austrų tan
ios ir spėliojimai Gardino kl&u-! domino gyventojus, 1____ , _ v .
simu, -riais sustoję žiūrėjo Į nematy-jSų atėjimu, nes jam neužteko J

Staiga, horizonte v——- - - \ ----- č L. __V :
balti Gardino bažnyčių bokštai,! augulius vyrus ir susidomėję ’ nybai. Sargybų esą gana 
norg-dar pačio-miesto nesimatė/ klausėsi negirdėtos dainos. Aiš-įne t’k mieste, bet ir 
nes jis. kaip ir Kaunas, išsitie- > kiai matėsi, kad niekas nesu-j kraičiuose. Čia pat j 
sęs Nemuno slėnyje. Išsukau 
•batalioną iš plento i didelės ply
tinės rajoną, kur tyvuliavo ke
letas tyro vandens baseinų. Vi
sų akys nušvito, ne< pasitaikė 
aroga išsimaudyti po ilgo Ir var 
ginančia žygio. Greit pieva pa, 
sipuošė šautuvų gubomis, 
vyrai nėrė į gaivų vandeni.

Dvi valandos didžiojo poilsio 
praėjo gana greitai. Vyrai, šsi* 
maudę ir prisižaidę iki valios 

J .. .

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Vakare ir ryte Ir vidudieny ai dejuoju ir Uukiu, o įlt ligirde me
no bal$4". — Pselmi 55:17.
Nėra abejonės, kad geriausiai* vyrais ir moterimis pasaulyje yra tie. 

kurie reguliariškai meldžiasi kurie atsiklaupia, kaip kad darydavo Dievo 
mylimasis Daniells. (Dan. 6:10). Taip sunaudotasis laikas suteikia žmogui 
nepalyginamai daug palaimų. Palaiminimų gauna patys maldų darytojai ir 
kiti su kuriais jie mik!eina. Negalima gyventi pasišventusio žmogaus gyve
nimą, o nepaisyti maldų privilegijos. Dievo žmogui malda darosi dar svar
besnė, kai jis atsimena, kad mes turime Užtarėją arba Gynėją pas Tėvą, 
Jėzų Kristų, Teisųjį, kurio šventuoju vardu mes galime drąsiai artintis i 
dangiškos malonės sostą ir gauti reikalingos pagalbos.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į t$ klausimą atsako knygutė ‘"Viltis po mirties'’, kurią gausite ne
mokam au Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAITO TYRINtTOJAI.

Mažeikai Evans

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

Laidotuvių Direktoriai

Iriais sustoję žiūrėjo į nematy-pu atėjimu, nes jam neužteko J pasakojimai yra realis- 
pasirode-tą karių uniformą, Į puikiai nu-gurėtų karių, net sargybų tar-d^s formos,, tačiau nemezga 

l daug intrigos ir neatskleidžia ypatin- 
ilesto pa- j 8° įspūdžio pasakojimo pabai- 
man įtei-! Ša* Tačiau vaizdai nuoširdūs, 

vokia koks čia “vaiskas”, norsikė raktą nuo vieno gimnazijos lakinanti, be to, laiko dvasiai 
iš uniformų matė, kad ne vokie- * kambario, kuriame buvo su- i charakteringi. Kai kurie trum- 

eležinkelio pūčiai, tik poros puslapių. Ilges 
kad mes nis — ‘‘Agota”, Svirgailos gir. 
Paprašė' tuoklio dukra, — 22 puslapiai, 

į Svirgaila savo žmoną mušda- 
kyti su apsigyvenimu, nes jauivo» todėl ji peranksti ir mirė, 
sekančią dieną turaėsime perim ’ Dukra Agota ūkyje užėmė mo
ti tam tikrą dalį Įgulos sargybų. • iin°s vietą. Jai teko rūp.ntis vi-

__ . . -i>r4 4rA r»l»^z\ Iw n i i L*/"* 1 lAtrft.z' to

Pulko vaaas dar paaiškino, kad 
nuo šios dienos esame priskirti

-lygia teise 
Būsime aprū-

‘Jėzus Mari-1 pinti algomis, maistu, “marke- 
1 tenderei”, ir visais kitais daly- 

Su pulko vadu susidarė 
gal 
šu
tau 
au- 
nei

čiai. Staiga, iš minios iššoko * krautti daiktai iš j 
jauna moterį*, su darželio gėlių i stoties ir raiškė viltį, 
bukietu rankose. Pribėgo prie: gerai sugyvensime.
bataliono vado, įteikė gėles ir su kiek galima greičiau susitvar- J 
įjaudinusiu balsu ištarė: <rBro- 

o liąi'lietuviai, mes taip ilgai jūs 
l laukėm, pagaliau...” Nebaigusi 
sakinio, ji vėl greit pasišalino. 
Tik dabar kažkokiai moteriškei 
paaiškėjo “baisus” faktas ir pa- j prie jo pulko, su 

vandenyj.6, tingiai tysojo pi e- nika persunktas jos balsas nūs- kaip ir jo kariai. : 
vos žolėje. Atrodė gana juokiu kam bėjo minioje: ‘ 
irai,.nes viršutinė kūno dalis iki ja Litva nadehodzi. 
juosmens buvo bronzinės spal-į Gatvė sujudo ir žymiai iŠtuŠ- kais.
vos, o nuo juosmens žemyn — tėjo. Atrodo, kad lenkais besi-į labai draugiški * santykiai, 
baltos, dabar jiė stengėsi/ ii- vadiną Gardino piliečiai’puolė į 
naudoti pre/.į kad sušvelnln- namus ieškodami apsaugos nuo 
tų skirtumą tarp dvispalvių. kO- baisių Ir dar ginkluotų lietu- 
no dalių.

Saulė jau pakrypo į vakarus, 
kai daviau komandą'rengtis pa
skutiniam žygio etapui Friel 
žygio pradžią su pasigėrėjimu

EUDEIKIS

DRlVYT.TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

B«ndrv praktika, tpec. MOTERŲ lljos.
Ofis»* )4Sž WEST 5vth STREET -

• / Y*!/f fr E-122S ‘ -'
OFISO VAJi; pirnL, antrai, trečiao

ir penkt, ir 6^8 vtd. vak šeštadie
niais Ž.-4'/vai popiet Ir kitu laiku 'permetęs akimis išrikiuotas kuo 

pagrix m-<u tarimu

^irkluotų. lietu-

F. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

A Aparatai-Protezai. Med. bau- 
<W dažai Speciali^pagalba kojoms. 

CArch. Supports/ ir t L

63rd SU Chlc^u. UI. 6062$ 
TRfaf.j PRos^ect 6-5084

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GELJNYČIA 

7W WEST 63rd STREET 
Tritonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbie* ir Gfcn* Drishiv 

krautuvė.
THE DAISY STORE. 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tri, 49M31S

.vių.
Tačiau ir 

paveikė vyrų 
skambėjo po dainos Ir galingu 
taktu mušė kanų ištreniruoti 
žingsniai. Prie miesto sodo bū
relis vyrų pasveikino lietuviš
kai, viena kita moteris pamoja
vo ranka, o mes artėjome prie 
mums numatytų patalpų. Greit, 
pasiekėme naujus ir moderniš
kus lenkų gimnazijos namus ’ir 
dingome jos kieme.

Kol išalkę vyrai naikino aus-'
Įžygiavus į priemiestį, kuris trų pulko pagamintus pietus,

*as. trumpa kalba kreipiau*! į 
vyrus, primindamas momen 
to istorinę reikšmę, kai. po ilgo 
laiko Lietuvos kariai vėl įžengs 
į Gardinę. Plačiau įspėjau dėl 
laikysenos, kod. .gyventojai su
sidarytų, gerą. įspūdį apie lietu

PERKItAUSTYMAI

Lridvmai — ■ Pifrnr eporevda 
ŽEMA KAINA 

. s R: f e-r r n-at s 
ToL WA 5-80*3

; MOVING
Apdraustas perkr*ustym*s 

H jvririy ririvm^.

ANTANAS VILIMAS
Tbt 376- tW2 *rb* 3765996

SOPHIE BARČUS 
RADIJO iEIMOS VALANDOS 

Viso* progr*™* H W0PA, 

1490 kiL A. M,

Lie/uviy k*Ibi: kasdien nuo pir- 
ma'dierno , iki penktadienio 1230 
— V® vaL popiet.
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 8:30 

vaL fyto-
Vedama Aldona Daukus 

Triaf : HEmtoek 44413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60619

mis incidentas ne- 
mbralės. Daina

dėl to, kad jo pulke s buvo 
darytas. išimtinai U austrų 
tybės karių.. Visais atvejais 
strai mums buvo artimesni 
vokiečiaL

/ J (H <rKario”) 
(Pabaigs.)

Nauji leidiniai

Fruit-Filled Fantasies

Et^oy Zhe fcid> dimmer** libor — with a delectable wtf 
ecBegn tbemtog. lėtoaple to make and deiruimus to serve, lt’* A 

awxffhpatirment to a platter of fresh fruit — grapes, 
chtawlsemea. applet, pin ma, pears, pineapple,'apricot*
andkrwL

Developed by home economist* for Morion Salt Company, 
the dressing’* Quick, pick-me-up flavor comes from a combine- 
tioax of brown augir and Mortoė^Nature’s SeasonAeasotung 
bUod.

Other salad tips? To please the c^e a* well a* the taste bud*, 
rtry color, shapes and sizes of different fruit* (or vegetables) 
<aa the serving platter.

To prevent cut fruit from discoloring, dip slice* or wedge* 
of apples peecbaa, nectarines, pears and some plum* in kmoQ 
juice.

Sour Cream Dressing for Fresh Fruita
1 (8-ounce) carton sour % teaspoon Morton ’ 

cream Nature ’* Season*
w u cup firmly packed seasoning blend

brown sugar
Cbmbiiw ail ingrediena fa small bowl; mix well. Store fa

Vytauto F. Bėliajaus trumpu 
apsakymų rinkinys iš spaudos 
išėjo 1977. m. rudea|_ 100 psl. 
knygelės, kaina $5. Viršelis ir 
’liustracijos Gloria. Ptašek An
derson. .9 trumpi pasakojimai 
arba apsakymai anglų kalba. 
1933 metais kai kurie iŠ šito 
rinkinio gabaliukai buvo spaus 
d:nami “Naujienose”.

Tai* ansktyvoji BeJiajaus gro
žinė literatūra, gana vykusiai 
ir įtikinančiai nušviečianti Lie
tuvos žmonių gyvenimą. Ka- 

jdangi kn\’ga anglu kalba, tai ap
stu lietuviškų išsireiškimų bei

sals ūkio reikalais, kai tėvas iš 
miestelio neparvažiuoja kelias 
dienas. Aat jos galvos galvi-. 
ja\ ūkio darbai darosi nepake- ‘ 
liami. Iš miesto sugrįžęs tėvas’ 
Agotą apmušdavo. Dukters vie- ’ 
nintelė laimė, kai gegužinėje tu 
rėjo progos susitikti su jauni- . 
mu ir susipažino su Juozu Ado-1 
maičiu, o vėliau juodu įsimvlė- 
jo.

Pasakojimas įtikinantis, net • 
jaudinantis. Vakarienės metu' 
Juozas Adomaitis pastebėjo mo- j 
Liną susirūpinusią. Jis žinojo dėl t 
ko.

— Mama, ko taip nusiminusi ? j 
— Ji jam atsakė. — Man gėda, * 
kad tu nori vesti girtuoklio dūk- j 
terį Agotą.

Motina tuoj sūnui priminė} 
Katrę Bagdonaitę, kuri jai buvo . 
priimtina. Nieko nelaimėjus, ' 
motina puolė desperacijom Mo
tinos perkalbėtas Juozas pasige* 
ria ir atsigula daržinėje.-Agota 
šlapiai padega daržinę ir pati 
šoka į ugnį...

V. F. Beliajus yra išleidęs ki
tas 3 knygas, šokių bei tautosa
kos temomis. Jis leidžia ir re
daguoja folkloro žurnalą ‘Wil
lis” (anglų kalba). Knygas ga
lima gauti rašant V. F. Beliajus, 
P. O. Box 1226, Denver, Colo. 
80201. M. Šileikis

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
tha.n *ny typical luburban 
home. But It incorporates en- 
erry-tarinr feature* bi de- 
Elcn. materials, and appti- 
anerw which cajj cut energy 
needs by up U> 59 percent. It 
h*« two hext-Hrculatinc 

„HeatiUtor Hrtsptoce* (riftai), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the heated air back into the 
room.

The more elective of 
en^gy-SAViTX design, materi
al* and appliances can well 
save up to one haK the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York’s Long Inland Sav
ings Bank. It* “Ceutencrgy 
*78” house was built to demon
strate the many practical ways 
of consemr.r energy. The to
tal additionx! cost of these 
Improvement* was approxi
mately 84.000 . . . projected to 
be amortized within 4 to 5 
yean through reduced ex-

suUtton within Talis and-oeB- 
inc m veli as in. earthen berms 
around the Inundation, orien
tation to aeoamal sun alti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The t^o Heatilator Fire
places re-circulate heated air 
back Into the room. This fea
ture alone revems the usual 
heat loss characteristic of moat 
fireplaces, according to the de- 
aigners of “Centenergy

The fireplaces were xuppUed 
bv Home CrafUr Floral 
Park, Hew York. Heatilator 
Fireplace, A JXnision of Veo^ 
Industries, Inc^ located <n ML 
Pleasant, Iowa, manulactwes 
a complete line of btfiZf-Dų 
freestanding and wall- 
mcanied fU^places . » • pae.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA IJLIDOJIMO ĮSTAIGA

So- HERMITAGE AVENUE
Til.: YArta 7-1741 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVEN Ofc
Telefonas: LAfayette 3-044f

MODERN1ŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SUNŪS
MARQl ETTE FUNERAL HOME
L/ 2533 W. 71st Street

TeleL: GRovehil] $-23454

* 1410 So. 50th Avė., Cicero
f Telef.: TOwnkall 3-2108-J

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AlKšTf TUTOMOBTEIAMS PASTAI Y Jį

NARIAI:
Chicagoi

OireKtorių
Asšoclariios

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
.<307 So. LITUAMCA AVENUE. Phone: Y Arti 7-34X11

BUTKUS - VASAITIS
<6 So. 50th Ave^ Cicero, flh Phone: OLympie 2-1003

4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetle 3-15 7 J

■ • GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LTTUANICA AVE. TeL: YArti 7-1138-U3J

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET R^ptsbUc 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE VIi rlnia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe Hill*, PL 974-4411

3’54 So. HALiTED STREET Phone: TArdi 7-1111

NAUJIENOJ CHICAGO 4, ILL — TUESDAY, JANUARY 24, 1978



Saulė yra milžiniškas žėrin
čių dujų kamuolys. Jos skers
muo yra vienas milijonas ir try< 
šimtai devyniasdešimt tūkstan- 
č u kilometru. Saulės branduolį 
sudaro elektronai, protonai, he
lijus ir lengvieji atomai.
lės dujų santykis yra toks: KHHL 
elektronų lenką 7 h! protonų.! 
11S helijo ir tik trys įvairūs'

REAL ESTATE
Namai, Žeme — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

— Akt, Henrikas Kačinskas iš 
Nėvr'T6rko*ir dainos vienetas 
“Volungė?* dalyvaus dailiojo žo
džio ir dainos popietėje kovo 12 
d. Toronto Lietuvių namuose. t 
Bus paminėtas dr. Jonas Basa
navičius, ruošia skautininkai.1 
Apie dr. J. Basanavičių kalbės ir 
skaitys jo kūrybą D. Puterienė, 
G. Karpis ir V. Šaltini ras.

laipsnių C. 
pasirodo ir 
aukštai iš

kylančius rausvos liepsnos, sy- 
»idur usios iš vaiidenliiu, helijo 
ir k’.lok;u dujų. Vidutinis pro
tu beraus u aukštis yra 30,000 ki- 
!omelrii. m. kovo 20 d. 
buvo pasirodęs protuberansas 

Sau-nnil joiU) kilometrų aukščio. * 
Protubc-ransai pakyla į aukš

ti SCO kHomelru per sekundę 
greičiu. J u t rukmė yra kelios 
minu t- s. .u- valandos. Saulės ašis 
ga: uosc užtrunka keletą savai-' 
žiu. ar net keletą mėnesių.

Saulės šiluma kiekviename že-‘ 
mės p iv ršiaus ketvirtainiame 
centimetre per minutę vieną gra 
mą vandens pakelia dviem laip
sniais (i. Saulė aplink savo ašį 
apsisuką prie pusiaujo per 25 

Nuo pusiaujo ašigalio! 
apsisukimas vis keliom 

dienom mažėja. Netoli ašigalių

iii- ii Liti milijono 
kaules paviršiuje 
■otuU-.-uusui. Tai

temperatūra 2G-30 mirpmų 
Li pšnių Cels*jaus.

Saulės paviršius skirstomas į j 
tris zonas: chromosferą, fotos.! 
ferą, kurios kraštutinis sluoks
nis vadinamas saulės atmosfe
ra ir karūną (vainiką), ( hro- 
mosferos kraštutinio sluoksnio : 
temperatūra yra 3J7J0 laipsnių j diena' 
(., vidurinė — 10.009, viršutinė j Imk j

.'>0.000 laipsnių ('.. Chromos-
feros sluoksnis sudaro 1OO k i- saulės paviršius apsisuka per 32 
lometrų storumo. Jos tempera- dienas. > ' 1
tūra l,.>00 I. (2. Tame sluoksnyje 
susidaro tamsios saulės dėmės. 
Kadangi fostosfera yra iš karš, 
tų dujų, I 
ore susidaro verpetai. Tokie 
verpetai atsitolinę nuo saufiės 
greitai atvėsta ir patamsėja. Pro 
tuos tamsius verpetus mažiau 
teprasiskverbia saulės šviesa.
Todėl ties tais tamsiais verpetais 
saulės paviršiuje pasidaro tam
sios vietos, kurios vadinamos! 
saulės dėmėmis. Tų dėmių cen_ 
tru šviesumas tesudaro 7 pro
centus, o toliau nuo centrų 42 
procentus ' saulės paviršiaus 
šviesos. Saulės dėmės atsiran
da kas 11 metų. Jos sukelia ant 
žemės magnetines audras ir šiau 
rėš pašvaistes.

Saulės dėmių didumas įvairus. 
1858 m. pasirodžiusi dėmė bu
vo du šimtai trysdešimt tūkstan
čių kilometrų skersmens. Tos 
dėmės skersmuo buvo 18 kartų 
didesnis, negu žemės. 1949 m. 
saulės dėmės skersmuo buvo 37 
kartus didesnis, negu žemės. Dė 
inių laikas yra nevienodas. Jų 
trukmė būna dienos, savaitės ir 
mėnesiai.

šalia saulės dėmių pasirodo 
ir šviesūs fontanai. Jie yra švie 
sesni 40-50 procentų už viršu
tinį saulės sluoksnį. Jie pasiro
do kartu su dėmėmis irgi kas 11 
metų. Tų fontanų šviesa yra iš 
kalcijaus dujų.

Iš saulės vainiko, kuriame v 
susitelkę elektronai, sklinda ra- j zacijų suvažiavimai bei pikni- 
dijo bangos nuo vieno cm. ligi 
20 metrų ilgio. Tos bangos su
gaunamos ne tik radijo telesko
pais, bet ir trumpųjų bangų ra
dijo priimtuvais. Saulės vaini
ko temperatūra nuo 500 lūks-

IliustracijaAugius

Taisome klaidą
Praeitų metų rugsėjo 26 

Naujienų Nr. 226 mano straips
ny, Vokiečių lėktuvai puola Kau 

j no aerodromą, perskyrime. Su
varo žydus į getus, įsibrovė klai
da Buvo tokie sakiniai: Jos pa
dėjo ant mano rašomojo stalo

d.

4- su žydišku akcentu, ištarė: ‘'Di
plomo”. Parašiau ir joms. Pa- 

ggg' skutinis sakinys turėtų būti
taip: 44Parašiau ir joms tokį di
plomui gauti raštelį”.

J. Girdžiūnas

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

Vidutinė saulės tanka yra pus
antro gramo kubinis centime- 
tras. Saulė per sekundę išspin- 

tai ten kaip ir žemės duHuoja energijos, kurią išreiš-
kiįs skaičiais toks: prie skaičiaus 
372 prirašyti 31 nulį, tai tas skai 
čius parodys kiek ergų, energi
jos išspinduliuoja per sekundę, 
arba prie vieneto prirašę 20 nu
lių. gausime išspinduliuotos ener 
gijos per sekundę kilovatu skai
čių.

Bet atsižvelgiant į saulės ma
sės dydį, toks saulės energijos 
išspinduliavimas ir tuo pačiu 
masės netekimas sudaro mažytę 
smulkmeną. Apskaičiuojama, 
kad dar daug milijonų metų 
saulei už tėkš energijos, kad 
ji žemės gyventojams atrodys 
tokia pat. kokią dabar mes ma
tome.

5 ra pranašų, kurie įrodinėja, 
kad saulė bet kada gali sprogti, 
ar išsiplėsti ir sunaikinti žemės 
gyvybę. Taip neatsitiks. Apie 
tai parašysiu atskiru straipsniu.

VI. Valinevičius

TRUMPAI
*

— A. Padolskis, Paris, Ont., 
Canada, kurio gražioje sodybo- 
je vasaros metu būna Vilniaus

era Į krašto lietuvių bei kitų organi-
T* O ! 70 Pl 111 ClH’O 71OTTlnn GI 1* V'fcn —

kai, pratęsdamas iš anksto be 
raginimo prenumeratą, atsiun
tė $7 auką. V. Jegelevičius iš 
Toronto atsiuntė S3. Tos apylin
kės tautietis užsisakė Naujienas 
6 mėn., bet pavardės prašė ne-

i minėti. Dėkui visiems. Taip Marquette parko rajono gyven. 
pat dėkui Kanados lietuviams,' tojas, pakartotinai buvo atsidū- 
pareiškusiems susidomėjimą i ręs Mt. Sinai ligoninėje, kur jam 
Naujienomis ir prašiusiems siųs.!sausio 5 d. persų tautybės spė
ti susipažinimui 2 savaites ne
mokamai.

WMŪ METŲNAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą mkaktį gerbiant pirmojo 

Amerixot lietuvių mėnraščio ctelgcjus bei lietuviškci rpaudoi pinnfi- 
auv ir ftŪIekant būtinai pareiga amžizam lietuvybės iHDdmni ikel- 
biamar Naujienų platinimo vajus.

<AUJLE?OS tvirta! stori Ir kovoja vi Ltatųvot ir ptv^rgtą Uitrrių talm, 
xddzrat* Ir nesidėdiKue 1 sandėriui fr. ©kupintais ar fą IvslL> 
totali.

<AUJIEL<OS pataiko vizas Uetuvtų demokratinei trupei, bendrai taitita- 
djas ir ramia vtaų lietuvių bendruoslai darbui bei tikslus.

MAUJIENGS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą štaif pasimetimo, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
’r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yrą mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
zkelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzAials užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet Ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant viruotlno lie
tuviškų reikalų renesassa.
KMNUOJA: Chleafo|« Ir Kanadoj* metami — 530.00, pu**! metų —

trims man. — 51.5C, vienam man, 53.00. Kitos* JAV virtose m*t*ma 
— $24.00, pvs*l m*ty — $14-00, vlinam mirų — $2-50. Užsl*nlu** 
•* — $31.00 m atims. Susipažinimui siunčiama savaitę »*m*kamaL

Prašoma, naudot! žemiau esančią atkarpą

— Ponia Ona Martinkus, ne
senai nuvykusi iš Marquette Par 
ko į Security,, Colorado, atsiun 

J tė laišką su gerais- linkėjimais 
ir $5 auka už kalendorių. Mi
ni ir Hermanas Viliūnai iš Green 
dale, Wis., atsiuntė $3. Dėkui.

— Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 301 kuopa, Cicero, 
III., paskyrė Naujienoms $10 au
ką ir ją atsiuntė per Stepą Pau
lauską. Dėkui valdybai ir vi
siems tos kuopos nariams.

— K čiurinskas, daugelio or
ganizacijų veiklus bei vadovau
jantis narys ir spaudos bendra
darbis iš St. John, Ind., į savo 
laišką įrašė tokį pareiškimą: 
“Mano namus' lanko nemažas 
skaičius laikraščių ir žurnalų, 
bet šiuo laiku Naujienas verti-Įtūros židinyje, 
no geriausiai”. Dėkui už pareiš
kimą, ankstybą prenumeratos 
pratęsimą ir už $14 auką Maši
nų fondui.

— Dėkui Vladui Maciukui iš 
Marquette Parko, pratęsusiam be 
raginimo savo prenumeratą ir 
atsiuntusiam $7 auką. Dėkui 
tos apylinkės tautiečiui, užsisa
kiusiam Naujienas mėn. tinka- 
mesniain susipažinimui.

— Jonas Virbalas iš Omro, 
Wis., išreiškė meile Fetuviškai 
spaudai ir pritarimą. Naujie
noms, atsiųsdamas dešimkę jų 
paramai. Dėkui už gerus linkė
jimus, ankstybą prenumeratos 
pratesimą ir už nuolatinę para
mą.

— Algirdas Dauginas, ramus

cialistas Dr. Sadugi padarė sėk
mingą operaciją. A. Dauginas 
šiomis dienomis iš ligoninės su
grįžo į savo jaukų viengungio 
butą, kur pamažu sveiksta ir 
stiprėja. Būdamas didelis gam
tos mylėtojas, jis vasarą dažnai 
išvyksta į Michigano apylinkes, 
žiemą sava pensininko dienas 
praleidžia skaitydamas knygas 
bei įvairią spaudą. Sugrįžęs iš 
ligoninės, rado dviejų savaičių 
neskaitytų laikraščių krūvą. A. 
Dauginui linkime greito pasvei
kimo.

♦ 1978 m. kelionių Lietuvon 
tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl 
informacijų kreiptis pas Marijų 
Kielą. Tel. 737-1717. (Pr.)

— Dail. S. Smalinskienės kū
rybos paroda ruošiama vasario 
11 ir 12 d. Detroito lietuvių kul-l

Ieškomi buvę tautiniu 
Šokių šokėjai 

Ieškomi buvę tautinių šokių šo
kėjai iš Klein Koetz ir Dilingeno 

stovyklų Vokietijoje
1945 metais Klein Koetz sto

vykloje, Vokietijoje, susiorga
nizavo lietinių tautinių šokių 
grupė. 1946 metais ši grupė tą- 
po perkelta į Dillingeną.

Vienas iš tuometinių UNRRA 
viršininkų su tos grupės dalyviais 
susidraugavo, kai jie dar gyve
no Klein Koetz. 1976 metais jis 
padarė tų šokėjų spalvotą fil
mą, kurioje buvo pašokta Ru
gučiai, Žiogelis, Malūnas ir Len
ciūgėlis. šokėjai šoko basi, ant 
Dunojaus kranto. Filmą yra ga
na aiški, gal būt, ir dokumenti
nė. ;

Minėtas amerikietis, Dr. Milo 
Karsner, dabar gyvena Florido
je. Jis norėtų atnaujinti senas 
pažintis su tos šokėjų grupės 

j vadovu, bei buvusiais šokėjais. 
Dr. Karsner neatsimena pavar
džių. Buvę grupės vadovai, šo
kėjai, ar kiti asmenys, atsimeną 
šią. šokių grupę, yra prašomi at
siliepti, parašant Vytautui Belia- 
jui, P. 0. Box 1226, Denver, CO 
80201.

z

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St.

Chicago, HL 30608

Pj Siunčia dot NRMjlen, prtnunieritžį FibUkJtnk) 
vrJruji proga paremdama! lietuviiką i pandą.

Q Vajaus proga praiau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Jeipareigojimų.

PAVARDt IR VARDAS

ADRESAS

♦ Chicagos Lietuvių Taura
is [ges klubo metinis susirinkimas 

įvyks m. m. sausio 29 d., sek
madienį, 2 vai. po pietų šaulių 
namuose, 2417 W. ‘13 Št. Pra
šoma atsinešti nario knygutes. 
Susirinkimas įvyks neatsižvel
giant atvykusią narių skaičiaus. 
Po susirinkimo bus vaišės. (Pr.) 

Klubo valdyba

— Vytautas Stuogis išrinktas 
LVKS Ramovė Klevelando sky
riaus pirmininkas. Valdybon iš
rinkti: Pranas Mainelis, Edvar
das Pranskus, Vincas Skirpstas 
ir Ignas Stankus. Ramovėnų 
chorui vadovauja muz. Julius 
Kazėnais- choro vaįcfybos pir
mininku yra Aleksandras Liut
kus.

♦ Tony Paznekas, anksčiau 
turėjęs Phillips Cleaner, buvu
sią 6910 So. Western Ave., da
bar išsikėlė į 5339 So. Washte-i 
naw Ave. Jis yra vyriškų 
moteriškų drabužių siuvėjas 
pri ta ikym o prof esi ona las.

Tel. GR 6-7603

ir

SIUNTINIAI i LIETUVĄ'
MARIJA NOREIKIENfi

2608 Wert Sttk St, Chicago, IIL 6062S • TeL WA 5-2787 
DWetU atdrinkimai toro* rQUor Irilriv

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

♦ Lietuvos Atsiminimų ban
ketas, Chicagos vyčių ruošiamas 
Lietuvos nepriklausomybei pa
minėti, bus vasario 5 d.-.Marti
nique salėje, 2500 West 94th 
Place. Svečių susipažinimas pra 
sides 4:30 vai, vakarienė 5:30 
valandą. Bus pagerbtas solistas 
Algirdas Brazis. Pagerbime da
lyvaus daug garbingų asmenų. 
Meninę programą atliks solis
tai. Iškilmėms vadovaus Mari
ja Rudienė. Bus šokiai. Visi lie
tuviai kviečiami dalyvauti. Vie
tą užsisakykite skambin dafni 
Jonui Evans, 737-8600. (Pr.)

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MHWITTl 91 FT PARCEL! SURYKI 
vat W. 4W» St, Chief*, fit. 10427. — T*L WA M7V 

$*. «t_ CMef*, IIL 4O4fit. — T»L 354-3324

—
J in tariu laikau atspausdintą Ir galima gauti knygą rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų itllktns darbus 664 pil. Kaina 
S10. Išleido Amerikos Lietuvių morijoa Draugija.

Knygoje aprašyt* pirmas Chicagon atvažUvęs Uetnvl*, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganixuotoa šalpos draugijoj statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai kurių rito buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiLalai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dok omental katalikiškų, socaillstimų. 1 alyva maniškų ir 
įritu organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaltyklo* ban
kai ir kt

Norintieji Uą knygą Uigytl, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu fr padųati:

—

z

♦ Ateinantį ketvirtadienį, 
sausio mėn. 26 d., 2 vai. p. p. 
Gage Parke Fieldhouse patalpo
se šaukiamas Lietuvių Pensinin
kų Sąjungos Chicagoje susirin
kimas. Nariai prašomi atsinešti 
nario knygutes, į kurias bus įra
šomas nario mokestis. Susirin
kimo programa bus patiekta 
vietoje. (Pr.)

Valdyba

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SEWING MACHINE 
OPERATORS 

Experienced only. Excellent be
nefits, good pay, private parking. 

C. T. A to door.
Apply in person:

EVERWARE, INC.

1601 S. Indiana Ave. 
6634800

ir BALTAS SNIEGO PARKAS
1 4 VIENETŲ niūras ir garažas. Nau- 
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800. • .

PALIKIMAS — 5 kambariu 18 me
tų mūras ir garažas. Įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas ir šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
uiimti, gražioje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900.

LIUKSUS RANCH beveik naujas 
romėnų mūras. 3 miegami. Radiant 
dvi šildymjo kontrolės. Daug priedų. 
2 auto mūro garažas. Tik pamatę nu
pirksi t už S40.000,

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras. 
Pušų medžio beismantas. 2 auto ^a- • 
ražas. Marquette Parke. Tuoj galite 
užimti, $27,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

TVIRTAS 2 aukštų mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki $38,500.

2

6 KAMB. MŪRAS, 3 mieg., 65-ta 
Talman, $27,500.

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb., 
židiniai 83-čia ir Kedzie. S64.200.

15 M. SENUMO 5%, kamb.. 3 mleg., 
daug rūbinių, mašinų garažas, 
63-čia ir Narraganset. $54,000.

2 AUKŠTŲ 2 po 6 mūrinis. 65-ta 
ir Talman. $32.500.

50 AKRŲ žemės Lemon te, $10,000 
už akrą.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 
>951 W. 63rd St TeL 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd SL, Chlcig® 
Tel. 767-0600.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

BRICKLAYER
Experienced Mason 

For full time year around 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces. 
Plant rates.

Excellent benefits. 
Apply —

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S* Kedzie Ave.

An Equal Opportunity Employer

MAINTENANCE
MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background 
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

WATCHMAN

of

willing to work any shift.
6 day week.

Overtime after 40 hours.
Insurance and other benefits. 

Steady work. Previous work record 
will be checked. Must read and write 

English.
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 So. Kedzie Ave.
An equal opportunity employer.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street
Tel 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namęi Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą! *.

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ayk 

Tel. 927-3559
*

52-40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA]
Tiktai $98 pusmečiui automobili* 

-lability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

4645 Se. ASHLAND AVI* 
52M773

P=

LAIKRODŽIAI Ir MANGENYBtI

Pardavimas Ir Taisymas 
2546 WEST 69th STREET ’
T»Itf4 REpublte 7-1941

Notary PuMte 
INCOME TAX SERVICE 

42» S. Mapkvoed. ToL 234-74M 
Taip pat daromi varHmal, fimtnlŲ 
SkvletlmaL pildomi pillafybėt Fra* 
šymal ir kitoki blankai

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch*r Ar*. 
ChlcaįoAlU W632. T*L YA 74W6

LIETUVIŲ TAUTINĖMS kapinėms 
reikalingas darbininkas (didžiumoje ' 
lauko darbai). Pastovus darbas, ge- < 
ras atlyginimas. Reikalinga turėti sa-« 
vo transportaciją. Dėl daugiau infor-1 
macijų kreiptis i Stanley Kazlą.

TeL 458-0638.

BEST THINGS IN LIFE
I j(I Frank Zapolls 
*420814 W.TStti St.

GA 4-8654

ITMTf FAt«

REIKALINGI MAŠINISTAI
Kviečiami į mūsų sparčiai augan

čia įvairiu užsakymu dirbtuve — Job 
shop, esančią priemiestyje.

Mums reikalingi patyrė asmenys’ 
prie engine ir turret la(he darbų. 
Labai geri priedai. Labai daug virš
valandžiu.

Reikia mokėti rašyti angliškai.
GEARS & SPROCKETS

2625 W. 16 SU Broadview
Teirautis angliškai.

Tel. 344-6188

Visiems lygiu galimybių darbovietė 
M/F

State Farm life Insurance Company

j Didžiausias kailių 
I pasirinkimas

ptf vieolntalj 
Itatuv) talHoliiką 

Qdc<ro>

NORMANĄ 
kJURŠHINĄ

185 North Wahaah Awal*

(j»Uiffoe) ir 
6n<8489

■ i — i ■ ■ ■ 1 —■ - — ■ •
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