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ATOMINIS
Pramaršavo pro universiteto rūmus, kur 

praeitą savaitę buvo susirėmimas
TEHERANAS, Iranas. — Praeitą penktadienį svarbiausiomis 

Teherano aikštėmis ir gatvėmis pramaršavo įvairų ginklų rūšių I 
Irano kariuomenės daliniai. Kareiviai buvo ginlCuoti pačiais mo- j 
demiškiausiais ginklais, aprėdyti naujomis ir patogiomis unifor
momis ir pasiruošę ginti krašto sienas nuo priešų, bei apraminti 
priešus ir krašto viduje. Penktadienį buvo Irano karo jėgų diena, 
todėl tie paradai ir buvo suruošti. Paradus turėjo priimti Irano 
šachas, bet saugumo sumetimais jis nesirodė. Paradus priėmė 
Irano karo jėgų vadas gen. Ozeri ir premjeras.

Pražygiavo pro universiteto

Gerai ginkluotas kariuomenės 
dalinys pražingsniavo pro Uni
versiteto rūmus ir prie rūmų 
esančią aikšte. Didelė universi
teto studentų dauguma nori įsi' 
gyti moksle žinių, bet Teherano 
universitete ir kitur esančiuose 
mokslo centruose yra įsigalėjusi 
nedidelė grupelė agitatorių, kuri 
veda propaganda prieš šachą ir 
kitus vyriausybės narius.

Praeitą savaitę toje ^pačioje 
. % aikštėje jyyko sUsfiSmnnaą tarp" 

e studentų grupės -ir-., karių, bet 
šiandien aikštėir gatvės ramios. 
Pamatuojantieji kariai paliko' 

: raminantį įspūdį studentams ir 
mokslo personalui. Visiems aiš
ku, -kad - dabartinė ^vyriausybė 
neleis triukšmadariams ardyti 
tvarkos drįsiųdijų. , ’ . '

^Traukta teisman išnau- 
.J; ir lupikt®.

Karo vadovybė, patraukė teis
man kelis /inilijdnieriųš; kurie 
nekreipė dėmėsi į veikiančius 
įstatymus Ir anksčiai! buvusių 
vyriausybių patvarkymus. Vy
riausybės ^uždrausta kfelti kai
nas, bet jie nekreipė į tai dėme
sio ir keliais atvejais kėlė kai
nas. Vienas mh j emerius, pabijo
jęs tardytojo, jau rado reikalo 
palikti savo namus, pasislėpti 
ir, jei pajėgs, planuoja bėgti į 
užsienį. Vyriausybė yra pasiry
žusi traukti teisman lupikauto
jus. Provincija jau yra aprimu
si ir grįžta prie kasdieninių dar
bų. šachas ruošia kalbą, kurią 
per radiją pasakys krašto gy
ventojams.

TRUMPAI 1$ VISUR

am-—Dvidešimt trijų metų 
žiaus William Kampiles padarė 
devynis nusikaltimus, parduoda
mas rusams slaptas žinias apie 
satelitus ir gali būti padėtas ka- 
lėjiman iki mirties.

CHICAGO. — Miesto mero 
Bilandic * suteiktomis žiniomis, 
Chicagos miestas pradės statyti 
naują centrinę biblioteką, kuri 
kainuos $60 milijonų, kuri bus 
greta atnaujinto Kultūros Cent
ro, vietoje tarp Randolph ir 
Washington, ir tarp Wabash ir 
Garland gatvių..
< Pirmieji du aukštai ir, grei
čiausia, kad ir apatinis aukštas 
bus skirti ir nuąmojami komer
ciniams reikafims^Štaty^apr^^ 
sides’ šį rudenį ir "tikimasi, kad 
truks dvejus metus/pasakė me
ras W Bilandic.

CHICAGO; —- Mažiausia 21 
civilinių inspektorių, kai. kurie 
jau kelintą kartą; federalinio 
grand Jury apskųsti teismui už 
ėmimą kyšių išk on t rak t orių. 
Tai pirmas kartas Chicagos is
terijoje toks skaičius tuo pačiu 
metu įkliuvo. Skunde nurodyta; 
kad arti trečdalio Chicagos mies
to elektros inspektorių r reikalau
davo . pamokėjimo (kyšių) , nuo 
mažo kyšio iki šimtų dolerių, 
norint gauti leidimą pertvarkyti 
namuose elektrą, arba namus 
remodeliuojant.

NEW ORLEANS. — Išlikęs 
gyvas šrimpų žvejo’tojas papa
sakojo kaip japonų tanklaivis 
Meksikos Įlankoje susitrenkęs 
su šrimpų žvejų laiveliu su pen
kiais žvejais, -jį nuskandino ir 
nuplaukė skenduolių nepaisyda
mas. Prieš šrimpų laiveliui nu- 
grimstant, jo savininkas spėjo 
duoti S.O.S. signalą, pranešant, 
kad tas laivas buvo japonų. Pir
madienį per radiją buvo praneš
ta, kad du žvejai išgelbėti ir du 
nebegyvi, o penktojo neberasta.

WASHINGTON,
produktų kainos kils aukštyn 
ir ateinančiais metais, skelbia 
Agrikultūros departamentas.

Kolonialinių (groceries) pre
kių kainos gali pakilti dar 10 
nuošimčių daugiau.

Departamentas p r a našauja, 
kad ateinančiais metais kainds 
nusistovės ir ūkininkų pajamos 
bus pastovios, šiais metais gry
nos ūkininkų pajamos sieks arti 
$26 bilijonų.

WASHINGTON. — Natūrali-

Maisto

— Kongreso komitetas nusta
tė, kad Martin Luther Kingą nu
žudęs Earl Ray negavo pinigu 
už užmušima. *

KALENDORfiLIS

Lapkričio 20f Maksencija, Fe
liksas, Andė, Guodė, Jovydas, 
Kurtautas.

Saulė teka 6:43, leidžias 4:28.
Debesuotas, gali snigti.

nių dujų (gas) Federalinė Ener
gijos reguliavimo komisija pra
nešė, kad natūralinėms dujoms 
kaina už tūkstantį kubinių pėdų 
numatomai gali pakilti $2.5. Ga
lutinai kainas nustatys Komisija 
ateinančio gruodžio 1 dieną.

H’ongkonge matome pačius naujausius gyvenamus butus, statomus pagal amerikiečių projek
tus, .bet gatvėse matome ^kiniečius, naščiais nešiojančius geriamą vandenį ir prekes. Amen- 

.kos .bendrovės pakviestos Kinijoje pastatyti naujus moderniškus viešbučius, šipr ik&iuj 
gųi-.-ri S’1-. -kiniečiai vra. pasiryžę^išleisti tris bilijonus dolerių. D A JA NASP ATARĖ PASIRAŠYTI, KAD■ JR-NEMALONIA ^SUTARTI ; rL

?•' x . "i’ii v

Palestinos klausimas štaje^sutartyje buvo
•' 7. , / .pats svarbiausias ? v

TELA VIVAS: Izraelis. — Užsienio reikalų ministeris vakar 
patarė izraelitams pasirašyti su Egiptu ruošiamą taikos sutartį, 
kaip pataria sekretorius Vance ir prezidentas Carteris. Jis pabrė
žė,, kad prezidento Sadato reikalavimas yra pats pagrindinis Wa
shingtone pasirašytos sutartis klausimas. Nebus taikos Artimuo
se Rytuose, kol . nebus išspręstas Palestinos klausimas. Tą supran
ta pats Dajanas. tas yra aišku visiems arabų vadams. Dajanas ži
no, kad sutartyje izraelitams yra daug nemalonių ir net biaurių da 
lykų, bet jis pataria gyventojams nesipriešinti, jei vyriausybė pa
sirašys sutartį.

sarvetėje buvo kalbama apie Pa 
lestinos liausimą ir nutarta pen 
kerių metų laikotarpyje paruoš 
ti dirvą šiam klausimui spręsti. 
Jeigu bus pasirašyta taikos su
tartis su Egiptu, tai Izraelis tu
rės penkis metus Palestinos klau 
simui spręsti. Jis galės tartis su 
kitom valstybėm ir galės pats 
oaruošti pasiūlymus ar pataisy
mus. Jeigu taikos sutartis re-

i bus pasrašyta, tai tada jokios | 
, sutarties su Egiptu gali ir ne

žada ir Sadatas nepasirašys. Jei būti.
gu dabar leisite vvriausybei to
kią sutarti pasirašyti, tai turė
sime taikos norinčius kaimynus. 
Kas bus už poros ar trijų metų 
niekas negali pasakyti. Mes ga
lime turėti kaimyną, kuris bus 
nedraugingai nusiteikęs Izraelio 
atžvilgiu. Kaip mes ateityje iš
spręsime Palestinos klausimą, 
tuo tarpu nežinome, bet mes 
turime laiko apie jį pagalvoti ir 
pasiruošti. Jeigu nepasirašysi
me, turime ruoštis karui, kuris 
gali kfti ne tik kairiajame Jor
dano krante, bet ir kitur.

Tai yra vienintelis

Dajanas Izraelio radijo klau
sytojams pasakė, kad dabar yra 
vienintelė galimybė pasirašyti 
taikos sutartį. Tai yra vieninte
lė galimybė. Jeigu mes nepasi
naudosime šia. proga tai var
gu ji kada nors bus ateityje. Da
bar tokia sutarti sutinka pasira
šyti prezidentas Sadatas. bet ve-Į 
liau tokios sutarties nebus, nes

Carteris pritaria 
Sadato planui

Prezidentas Carteris informa
vo Izraelio vyriausybę, kad jis 
pilniausiai pritaria Sadato pla
nui. Washingtone ir David va-

.T r ■1 SOVIETŲ* S*'J t! NGOJ

. M^ŠHDlGTON. — W-as 
Amerikos daktaras neseniai įgrį: 
žęs iš Sovietijos straipsnyje “Ne- 
siekite Šbvietų Sąjungoj” rašo 
“U.S. News & World Report*’ to
kį perspėjimą amerikiečiams; < 

“Jei kuris sųsirgtųmėte, -sės
kite į lėktuvą ir skriskite į Hel
sinkį. Frankfurtą ar Niurem- 
bergą”, rašo dr. Leonard Weyl, 
Georgetown universiteto chirur
gijos skyriaus profesorius. .

Dr. Weyl tvirtina, kad sovie
tinės ligoninės yra būklėje, ko
kia tebebuvo Amerikoj 1930 me
tais, o chirurgų praktika prime
na amerikiečių patyrimą 
45 metus.

prieš

ir tie 
auto-

SENATORIAMS PAREIŠKĖ SOVIETŲ DIKTATORIUS L. BREŽNEVAS
Rusai turi neutrono bombą, bet jos 
negamina ir nesirengia naudoti

MASKVA, Rusija. — Jeigu dvi galingosios valstybės pra
dės atomo karą, tai Amerikos daugiau nebebus, — Kremliun nu
mykusiems senatoriams pareiškė Leonidas Brežnevas, aukščiau- 
šio sovieto pirmininkas. Jis buvo pasižadėjęs priimti Maskvon 
nuvokusius Amerikos senatorius penktadienio rytą, bet prane
šė. ambasadai, kad jų nepriims. Tiktai vėlų vakarą jis vėl pak
vietė į Krem ių senatorius ir padarė jiems labai grasinantį pa
reiškimą.

Rodezijai lemtinga 
gruodžio 31 diena

SALISBURY. Reuterio Inu
nešim u, Rodezijos dviejų rasių 
laikinosios vyriausybes nariai 
keturias valandas tarėsi, ar ati
dėti dar kuriam. JaikuL valdžios 
perdavimą’ vien juodžių daugu
mai. ar laikyti^ kaip buvo ža
dėta. gntodžlo -31- dienos datos.

Pereinamosios 'valdžios pildo
moji taryba paskelbė nutarimą, 
kuriame pareiškiama, jog.padė
tis yra tiek rimta, kad turi-su ja
skaitytis kaip vykdomoji tarvr- 
ba, taip ir ministeriu tarvba.

Pikiomosios tarybos posėdyje 
dalyvavo ministeriu piįįrnįilinka^ 
Ian Smith ir vyskupas’Ąbęl /lu- 
zoreva, “čyfaš” (genties ’(vi|TŠi; 
ninkas) .JereinitiM Ghirau įr 
liot Gabellah,. atstovaujantis
kun. NdabaningiLSitholei kuris 
yra išvykęs į užrifęniusjjj
’ Tarybos posėdis įvyko didė
jančios krizės atmosferoje, kuo
met "Muzcrevos vadovaujamoji 
Jungtinė’ Afrikiečių Nacionalinė 
Taryba • (UANC) ir -Sitholės 
Zimbabvės Afrikiečių Naciona
linė ’Taryba (ZANIU) perspėjo, 
jog bėda laukia, iei 6,.8 milijo
nams duotas pažadas nebus iš-
tesėtas ligi ateinančių Naujų

= — Sovietų Sąjunga jau seniai 
turi neutrono bombą, bet josios 
negamina, nes ji labai pavojinga 
žmonijai, pareiškė sovietų dikta- 
■toriūs.'Jis-jau buvo informuotas 
apie labai griežtą senatorių pasi
kalbėjimą su Aleksei Kosyginu, 
Sovietų Sąjungos premjeru. At
rodo, kad pradžioje Brežnevas 
buvo nutaręs visai nesikalbėti su 
sen. Ribikovo vadovaujama dele
gacija. bet vakare pakeitė savo 
nuomonę, pakvietė į Kremlių 
senatorius ir pasakė jiems labai 
griežtą pamokslą. Gromykos pa
mokytas, jis buvo truputį manda. 
gesnis, negu Chruščiovas, šis sa
kė. kad “mes Ameriką palaidosi- 
me’Vo-Bręžnevąs c kad 
Atomo* ka^ąsfišnąikįnstAineriką. 
jftas:gi4ą ątoipb bombąrkis prieš 
Ameriką? • Aiškus - daiktas, kad 
jas/paleis sovįetų yaldžiųsikariai. 
Ameriką žymiai;;anksčiau,;turėjo 
atomo bombas, ji privertė ja
ponus kapituliuoti, bet ji netaikė 
atbni'd bombų sovietų valdžiai. 
Rusai dar nebuvo išvogę ato
mo bombos paslapčių, amerikie
čiai būtų galėję lengvai paklup- 
dyti rusus, bet to nepadarė. Tuo 
tarpu dabar Brežnevas grasina 
išnaikinti Ameriką, nes rusai jau 
turi atomo bombas ir priemones 
jas pafeisti.

Brežnevas aiškino senato
riams, kad Carterio vedama Po-

metų. litika Artimųjų Rytų klausimu

Dajanas. viską apsvarstęs, bu 
vo labai priešingas šiai sutarčiai, 
bet jis mato, kad dabartiniu me 
tu jokio kito kdio nėra. Prezi
dentas Sadatas pasiūlė atidėti 
kelioms dienoms ar net kelioms 
savaitėms taikos derybas, kol ši 
tas klausimas bus išaiškintas ir 
paruoštas taikos sutarties para
grafas. Egipto detlegacija, atskri 
dusi į Washingtoną, turinti įsa
kymą to’iau nesitarti su Izraeliu, 
jeigu nebus paruošta aiškaus 
plano Plėstinos klausimus 
spręsti.

“Vaistų ten labai mažai 
patys pasenę”, rašo toliau 
rius. Atskiri kambaraii turi ne
mažiau kaip po 1 lovas, kurios 
nėra pakeliamos elektros jėga ir 
reikalui esant nėra priemonės 
kaip slaugę pašaukti. Visam li
goninės aukštui (etažui) tik 

j viena išeinamoji, o anie telefo
ną. televiziją ar radijo priim
tuvą ir kalbos nėra, baigia dak
taras Leonard Wevl.

Damaske susirinkę arabų 
tybių atstovai nutarė boikotuoti 
Egiptą, bet jeigu prezidentas 
Sadatas pajėgs rasti teisinį pa
grindą Balerinos klausimui 

spręsti, tai šifc klausimas atpuo
la.

Mirė Antanas Joncha
MELROSE PARK, Ill.— Ten

nessee valstijoje, gyvendamas 
pas savo dukrą, mirė ilgametis 
Melrose Parko gyventojas An
tanas Joncha, Reorganizuotos 
Lietuvių Bendruomenės garbės 
pirmininkas. Ateinančių metų 
sausio mėnesio 21 dieną jis būtų 
minėjęs savo 90 metų sukaktį. 
Velionis bus parvežtas į Melrose 
Parką, pašarvotas Bormano šer
meninėje, o vėliau palaidotas

vals į šeimos mauzoliejuje.

—Kongreso komitetas, tyrinė
jąs užmušmėjimus šiame krašte 
nustatė, kad FBI agentai nebuvo 
prisidėję prie Martin L. Kingo 
nužudymo.

Ministeriu tarybą sudaro vie
nas baltas ir devyni juodžiai. 
Smith ir Chirau yra linkę grįžti 
prie gruodžio 31 d. termino.

Etiopijos kalnuose 
beždžionės ėda žmones
ADDIS ABABA. — Etiopijos 

radijas Addis Abadoje pranešė, 
kad kalnuotame Sidamo apskri 
tyje prie Kenijos atsirado ban 
dos beždžionių, kurios atakuo
ja žmones ir kelia tos srities gy
ventojų tarpe terorą.

Iki šic(l nustatyta tiek, kad už 
mušė du berniukus 10 ir 9 metų 
ir vieną suaugusią moterį. Ne
gana to, jos sunaikino daug ariu 
ir ožkų ir plačiose apylinkėse 
sunaikino pas^ius ir derlių.

Beždžionės nėra žmogėdės ir 
jų maistas yra augalai ir pauk
ščių kiaušiniai, kurių jos prisi
renka medžiodamos ištisomis 
bandomis. Spėjama, kad bezdžio 
nes pradėjo atakuoti gyvulius 
ir žmones iš bado, kadangi dėl 
sausros sumažėjo augalinis mais 
tas.

Iš Sidano ir kaimyninio Ogade 
no pranešama, kad bado genami 
drambliai bandomis atbėgo į 
Keniją kur sunaikino kelių kai 
mų derlių.

taip pat neduosianti rezultatų. 
Carteris stengiasi sutaikyti pa
skiras valstybes, kada ten reikia 
spręsti visų Artimųjų Rytų vals
tybių problemas. Brežnevas pra
našavo, kad iš Carterio planų 
sutaikyti paskiras valstybes nie
ko neišeis. Sovietų valdžia yra 
įdėjusi daug pinigų ir ginklų į 
Artimuosius Rytus, bet ten tik
tai keliose vielose yra įsistipri
nusi. Brežnevas tikėjosi nuversti 
prezidento Sadato vyriausybę ir 
įsigalėti Egipte, bet jam nepa
vyko. Sadatas įsakė sovietų ka
riams ir agentams išsikraustyti 
iš Egipto. B .’>ar sovietų karo jė
gos ' ' įsistiprinusios Libijoje.

.vš žinau, kad Carteris ir 
aš turėsime kelis tuzinus minu
čių. kai satelitai mums praneš 
apie artėjančias atomo bombas, 
— pareiškė senatoriams juokau
damas Brežnevas. - Mes niekad 
tokių ginklų nepaleisi me. Aš tu
rėsiu laiko atsakyti. Tada Ame
rikos jau nebebus, bet mes vis- 
vien gausime į nugarą, — paaiš
kino Brežnevas.

Brežnevo nuotaika buvo visai 
kitokia, negu buvo Kosygino. 
Kai kurie senatoriai nekreipė 
daug dėmesio į geriausią komu
nistų partijos vaidintoją, bet jie 
priversti susirūpinti galimybė
mis.
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NERIMTI PAMATAIČIO GANDAI
Reikia lik stebėtis Petro Pa

mataičio laišku paremtu gan
dais, gandeliais ir atspausdintu 
Drauge, 1978 m. spalio mėn. 25 
dieną. Jis džiaugiasi, kad dr. 
Leonus Kriaučeliūnas pareiškė, 
kad “nedelsiant ir Pagrindinai 
reikia išspręsti I^B.-nes ir Al
ios santykius*’.

Kaži/. •: daug atsirastų tokių, 
ku i • rtnor Bet minėtus 
tantykius tvarkant, reiktų pir* 
miaus a t atsakyti į klausimą, 
kas i.i> santykius suardė? Juk 
I.B.-nei įsisteigiant JAV, jos 
santykiai su Altą buvo geri.

Atvirai kalbant, juos suardė 
LB.-nė. Tat, mano nuomone, ji

turėjo būti tik informacinio po
būdžio. Aišku, Altą tokio susi
tarime* nesvaristė. Bet manau, 
kad jį atmetė ne vien tik dėlto, 
kad daktaras pasielgė kaip j 
“solistas”, be Valdybos įgalio
jimo padarė susitarimą, dar ir 
del to, kad susitarimo sąlygos 
Altai buvo nepriimtinos, nes į 
toks susitarimas reikštų jos ii-Į 
kvidaciją, tapdama LB.nės vi-j 
suomeninių reikalų padaliniu, j

Tiesa, Petro Pamataičio ma
nymu toks susitarimas yra ge-i 
ras. Taip, jei jis yra geras ir 
LB.nei priimtinas, tai dar nerei
škia turi būt priimtinas Altai.

Paskaičius susitarimo sąly-

I

Telšių miestas fotografuotas Lietuvos Nepriklausomybės metais

šai ją globoja. Tat jam tenka 
tik tiek pareikšti kad R.L.B.-nė 
nėra reikalinga Altos globos. Ji 
yra legali ir valdžios įstatymų

ir saugiausių Amerikos bankų. 
Gudriausieji ir drąsiausieji ban 
ditai negailėjo į vidų įsibrauti ir 
išnešti stambesnę sumą pinigų.

kraite UPI aptarnaujantiems 
laikraščiams. Sprendžiant iŠ 
Konsulate gautų iškarpų — dau
giausia iš nepažįstamų asmenų 
__ pasikalbėjimai buvo plačiai 
panaudoti. Gauta iškarpų iš dvy
likos valstijų miestų ir iš Wash
ington, D.Q, “Star”. Straipsniai 
iššaukė skaitytojų (lietuvių ir 
nelietuvių) susidomėjimą kon
sulato veikla, Lietuvos padėtimi 
ir tt. Konsule visiems iškarpas 
atsiuntusiems padėkojo ir sutei
kė pageidaujamų informacijų 
bei žinių.

Lietuvos Generalinė Konsule 
J. Daužvardienė dalyvavo Kini
jos Generalinio Konsulo Hugh 
O’Young ir Austrijos Genera
linio Konsulo Eduard Adler pri.

ir turėtų juos išlyginti. Altą iš 
savo pusės, neteko girdėti, kad 
kada nors būtų pareiškusi, kad 
ji tam būtų priešinga.

gas, atrodo, kad jam tegali pri
tarti tik Altos griovėjai. Tat, to
kiam susitarimui yra priešinga 
ne tik Altos Valdyba, bet ir pla-

ST. PETERSBURGAS, FLORIDA
Lietuvių skautijos 60 mėty sukakties minėjimas

ėmimuose, surengtuose paminė
ti jų valstybių tautines šventes. 
Austrijos priėmime buvo atsi
sveikinta su Gen. Kons. Adler ir

Bet tvarkant ar išlygiant san
tykius, turėtų būt išaiškintos ir 
tos sąlygos, kuriomis remiantis 
galima būt šį reikalą sutvarkyti. 
Iš Petro Pamataičio* laiško atro
do, kad Altą turėtų pakelti auk
štyn rankas ir įsilieti į LB.nę.

Petras Pamataitis daro Altai 
priekaištą, kodėl ji ta kryptimi 
nepadaro žinksnelio pirmyn. 
Antai — rašo jis " dr. Leonas 
Kriaučeliūnas jau yra ta kryp
timi pažengęs pirmyn. Jis ištai
sė Altos su B.-ne neskandumus. 
Dalyvavo pasitarimuose su LB.
nės atstovais ir priėjo vieningų 
sprendimų ir JAV LB.-nės Val
dyba tuos suęitainus patvirtino. 
Aha delsia.

Mano supratiin J: :toks Petro 
Pamataičio" * Aliai1 -priekaištas 
neteisingas; nes atrodo, kad dr. 
Leonas Ivriaučelfūha'š Altoje'bū
tų tokia!,štainbi;-figūra,, ką tik 
jis pasakys ar sū{ kuo susitars; 
tai jps,Vaidyba be jokių rezervų 
turi tam gritarti ir_ patvirtinti. 
Al t o<T suvažiavimo ~ me fu' paais- 
kėjo, kad tokį susitarimą dn 
Leonas Kriaučeli^tSu<^a£iarėr 
netu5^l^spiy#feps1r.M??i:

čioji išeivija, ir organizacijos, 
kurios sudaro Altą.

Susitarimas Įvyks tik tada, 
kai į LB.nės Valdybą ateis to
kie žmonės, kurie žinos LB.-nės 
JAV paskirtį. Tokie, kaip saky
sim, R.L.B.-nės veikėjai, kurie 
žino Alto’s ir B.-nės veiklos sri
tis. Tokie, kurie žinos, kad JAV 
LB.nė nėra Altą, o Altą nėra 
Bendruomenė.

Petras Pamataitis savo laiš
ke klausia, kas stabdo Altą su
sitarti? Man rodos, kad tokiu 
klausimu reiktų kreiptis į LB.
nės vadus. Altos pozicija yra 
aiški, ji:žino savo veiklos barą. Ir 
kiekvienas, bent kiek, išprusęs 
visuomeninkas jos veiklą gerai 
supranta ir žino.

Šia. proga noriu pastebėti dar 
ir tai, kad rimtas, džentelmeniš
kas visuomenininkas diskusijo- 
se nesinaudoja St. Barzduko už
gauliais pravardžiavimais taiko
mais R.L.B,-ųės- veikėjams.

Kas liečia spaudoje; padarytą 
dn Leono Kriaučeliūno paaiški
nimą“,“ kšiį'TČL.B.-hė ’nėra Al-

globoje. O Altą gerbia visas or
ganizacijas, kurios ją gerbia ir 
kurios nesikėsina į jos veiklos

~/^vaisei o ją

Jie bandė įsibrauti revolveriais 
ir kulkosvaidžiais, bet jiems ne 
pavyko, švi'pūkai, šviesos, foto 

sritį, kaip daro anoji, nerefor- aparatai, policija ir agentai tuo-
muota Bendruomenė.

Iš viso matyt, kad Petras Pa- tą ir nuginkluodavo geriausius 
mataitis neskaito platesnės lie-jKalifornijos vagis.
tuviškos spaudos, ypač dienraš
čio Naujienų. Todėl ir laiškas 
kreivai parašytas. Laiškas, ku
ris Primena Pilypo iš kanapių 
iššokį.

Be to, reikia apgailestauti, kad
Draugas teduoda, nepilną in

formaciją. Jame prirašoma pra
vardžiavimų, paniekos kitaip 
galvojantiems, nuolat minimi 
skaldytojai, bet niekad neiške
lia iš esmės, priežasčių ir ne- 
panagrinėja del ko tarp Altos ir 
LB.-nės iškilo nesklandumai ir 
del ko atsirado R L.B. Bendruo
menė. ■< .

pi jus Mažeika

Mokėjo pavogt, 
"nemokėjo paslėpt

LOS ANGELįES, Cal. — Secu
rity Pacific' Batikas skaitėsi ne

nio SetjfO5gąiiizaciBėSjtLį-iiėsi< bet. vienaš Apačių didžiausių, bet
U.vl mil )5l / o ruTz-.irL' -. »

-tv XJCT UUthottf £H7 fcATUAYTY £ eerevL tC

a the place that Is made 
txrt of dreams. And, ILS. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years. 

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before. 

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
savings Plan where you work, or the 
Jond-a-Month plan where you bunk, 

before you know it, your Amenc&n 
! *’-*‘1 will be a reality.

Take stock in America.
Naw Buodti mature in less ths a aix yecix

jau mesdavosi į užpuolimo vie

Bet Stanley M. Rifkinas mo
kėjo išvogti iš banko 10,200,000.- 
00 dolerių. Jis buvo gudrausiąs 
matematikas universitete, mokė 
jo valdyti kompiuterius, įveikė 
geriausius sargus ir apsaugas. 
Nežiūrint į patį moderniškiau
sią saugumą, jis mokėjo iš ban
ko išvogti milijonus. Jis taip 
viską sutvarkė, kad iš po nosies 
geriausių sargų išnešė milijonus. 
Ne jis išnešė, bet viską taip su 
tvarkė, kad tie patys sargai mi
lijonus iš banko išnešė į New 
Yorke laikomą sąskaitą. Iš savo 
sąskaitos pinigus jis be baimės 
išėmė ir dingo. Jis buvo tikras, 
kad pinigai ir kad jis gali da
ryti su jais, kas jam kabiausiai

Lapkričio men. pradžioje St. 
Petersburg© ir apylinkėse gy_ 
venančių skautininkų iniciaty
va buvo surengtas lietuvių Skau 
tijos 60 metų sukakties minėji
mas. Pirmoji dalis pradėta lap
kričio mėn. 5 d., sekmadienį, 
pamaldomis šv. Vardo bažny-
čioje Gulfporte, dalyvaujant! 
skautams, svečiams ir šv. Kazi
miero Lietuvių Misijos nariams. 
Šv. Mišias atnašavo skautas vy-

ti laužas-sueiga. Parodėlės įruo- 
šimui vadovavo v. s. Kliorė su 
padėjėjais — E. ir L. Kačins
kais, dr. B. ir P. Zelbais ir kt.

Pagarbiai sutikus klubo sajė 
j e du lietuviškosios skautijos ve 
teranus bu v. vyriausiąją skau- 
tininkę K Žilinskienę ir bu v.
Pirmijos pirmininką v. s. K. Bari 
čiaušką, prasidėjo laužas- su ei 
ga. Trumpais pašnekesiais sve
čiai buvo supažindinti su lietu-

ponia, kurie, po beveik 7 metų 
Čikagos poste, keliami atgal į 
Vieną, į Ministeriją. 

* ♦
Lietuvių Kalėdų eglutės, pa

puoštas šiaudinukais, vis dar 
susilaukia didelio dėmesio. 
Mokslo ir Pramonės Muziejaus
leidžiamo žurnalo ‘‘Progress” 
šio mėnesio viršelyje pirmauja 
spalvota lietuviškos eglutės nuo
trauka. žurnalas siuntinėjamas

Su pinigais jis išskrido į Švei
cariją ir iš rusų nusipirko du 

' maišus daimantų. Visų pinigų 
jis neleido, bet už .9.150,000.00 
jis nusipirko du maišus diaman 
tų ir parsivežė. Jeigu policija 
jam būtų leidusi parduoti tuos 
diamantus, tai jis ’būtų_uždirbęs 
dar penkis milijonus dolerių, bet 
jis nespėjo visko parduoti. Tre
čiadienį jis buvo atvežtas į teis 
irią, apkaltintas dešimt milijonų 
ir 200 tūkstančių dolerių pavo
gimu, išvežimu pinigų į užsienį, 
svetimų pinigų išleidimu, įveži
mu diamantų neužmokėjus mui 
tų ir keturių milijonų dolerių .už 
stato nesumokėjimu. Tokios su
mos jis neturėjo, tai privalės sė
dėti kT ėjime iki teismo. Jam 
vis dėlto pavyko pasisamdyti ad
vokatą. kuris pirmon ei1ėn rū
pinasi sumažinti užstatą.

Advokatas šitaip samprotau
ja: FBI turi visus jo.pinigus ir 
įvežtus diamantus. Uždėtas areš 
tas visoms jo banko sąskaitoms, 
namams ir kitokiam turtui. Ad 
vokatas prašo teisėją sumažin
ti užstatą, kad jis būtų išleistas 

jis kalėjimo ir galėtų rasti pini- 
Igų mažesniam užstatui. Rifkin 
skaitėsi labai geru mokiniu uni
versitete ir labai didele pagalba 
banko knygvedžiams. Jis įrengė 
kompiuterius didžiausioms su-

tis kun. T. Degutis, jas paskir 
darnas už mirusius skautus- 
skautes ir už šviesią skautijos 
ateitį. Gražiame, šventei pritai 
kintame pamoksle, kun. Degu
tis pabrėžė nesenstančią skautų 
įstatų bei idealų vertę ir jų įta
ką jaunuomenei ir visai tautai. 
Šv. Mišių metu uniformuoti skau 
tai skaitė (lekciją kartu su spe
cialiai tai dienai parašytomis pe 
ticijomis ir nešė prie altoriaus 
auką; taip pat skautai, pasitel
kę talkos, pagiedojo Vakarinę 
Giesmę, harmonizuotą ir vargo
nais palydimą sktn. P. Armono.

Antroji minėjo dalis pradėta 
lapkričio mėn. 8 d. 12 vai. Hap
py Dolphin Inn viešbučio salėje 
pietumis. dalyvaujant' • • skau
tams ir jų bičiuliamsrišo ne 
toli 100 asmenų. Trumpu žodžiu 
atidariusi pobųvį-pietus, dienos 
vadovė v. s. V. Palčiauskienė 
paprašė kun. T. Degutį sukal
bėti’ maldą, o v. - s. E. Prekerį 
pakvietė vadovauti pietų pro
gramai. Pasidžiaugęs tokiu gra
žiu skautų-ir-jų bičiulių susibū
rimu, v. s. Prekeris kreipėsi į 
keletą asmenų, prašydamas pa
pasakoti savo patyrimų ir per
gyvenimų iš aktyvaus skauta. 
vimo dienų. Kalbėjo v. s. K. 
Žilinskienė, v. s. V. Bražėnas, v. 
s. A. Valusis ir jūrų šktn. L. 
Knopfmileris.

Vakare skautai, skautų bičiu
liai ir svečiai rinkosi į Lietuvių 
Klubą, kur buvo su renk ta skau 
tiškų rankdarbių. ženk£ų ir 
spaudos parodėlė ir turėjo įvyk

moms skaičiuoti, bet visko jis 
vis dėlto nemokėjo apskaičiuoti.

Advokatas prašys teismą Rif- 
kiną paleisti, nes jis nurodė patį 
silpniausią saugaus banko p^y- 
šį. o vėliau prašys jam užmokėti 
už saugaus banko nesaugios vie 
tos nurodymą.

22U WEST CERMAK ROAD

0O5TRS1 Xan«Tut»rrl«>4

CHICAGO, ILLINOIS 6060S

Phone t Virginie 7*7747

Thur.^8 Sat* £-1

SERVING CHICAGO RND SUBURBS SINCE 1905

vių Skautijos istorija. Tą atžiko 
v. s. Palčiauskas (Lietuvių Skau 
tija), v. s. B. Kliorė (Brolijos 
nueitas kelias), viešnia iš Miami 
v. s. K. Kodatienė (Seserijos 
nueitas kelias), jūrų sktn. B. 
Micheleričius (Jūrų Skautija) 
ir fil. dr. H. Lukaševičius (Aka- 

'deminė Skautija).
Floridos, skautus ir svečius

sveikino vysk.-A. Deksnys, v. s.; 
P. Jurgėla, v. s. V. Šenbergas ir 
kt. Daug plojimų iš aaužo daly
vių gavo sveikinimas iš St. Pe- 
tersburgiečiams gerai ■ pažįsta
mos C. Mošinskienės,' ‘savo laiku 
Kaune vadovavusios Skautų Re 
mėjų (Skautų Paspirties) drau
gijai. Ji jau artėja prie 102 metų 
amžiaus; Į minėjimą7 iš''Floridos 
rytinio pakraščio "dėk susidariu-

į viso pasaulio kraštus. J
Muziejaus eglutę šįmet, kaip 

ir per pastaruosius dešimt me
tų, puoš “Eglyno’ Snieguolės” — 
būrelis moterų ir merginų, ku
rios savo lėšomis ir darbu atlie
ka lietuviams labai naudingą 
kultūrinės propagandos paskirtį. 
Būreliui vadovauja*, p? Vanda 
Radaričienė.' ' ' '

Maldininkai skrido , F ?

COLOMBPAS^'rifi^a: Ti- ■ 
kintieji’ mohamėtonai, išprašę iš -j 

Pranašo įvairiausių i makkiiu, .1 v 
. -skrido į z Indoriezrfe. Modėmusc .’id 
i lėktuvas^ vežęs 1246 .'keleivius: iri i r <1 
< įgulą turėjo: nusUeisti > Calombo. b 
aerodrome j it* pasiimtą h! degaĮųjj'9

siu aplinkybių negalėjo atvažiuo: Audros^metu-lakūnai-nepajėgė
ti. BūVo paYninėti^rr'Ižužė daly^ nutupdyti
vavę pirinosįo^-liętuvių Rities
Vilniuje skautai — Žait A?feūks;klaf'šuzeisū^ net dkrxgyvi^r^sfi^

ir buvęs.pirinoją Skąutų
adjutantas- -4. Grigaitis ( 4©.-užpakalyje -buarę!<fce5ii»iai.

Linksmąją 'laužo programąį
gražiai -paįvairino svečias,? buv.Į 7 JįmėsL Y?’C^*e>LtŠsmUi
vyr. Sąjungos. Įaužavedys. v. s. ’pH^pA^nOp; ~ . byjĮaipas
V. Bražėnas, kartu ir .savieji —Lrafiko-komisijonieriu^'-hipika- 
V. s. F. Prekeris, dr. B. Zelbienė, 1 v0 jj- bandė prievarta išgauti ]5i- 
S. ir S. Vaškiai, sktn. P. Armo- mgiis iš nelaimėn patekusių žmo 
nas. Klubo salę mišku pavertė' 
J. Radvila ir ________ 7___
programą vedė skautininkai A.
ir A. Karmai.

Po laužo, visi dalyviai dar ii-J 
gai šnekučiavosi prie kavos iri 
pyragaičių, paruoštų vietinių Į 
Skautijos rėmėjų, kuriems vado 
vavo O. Rinkienė. D^nus

^lę mišku pavertė
JK Šarūnas. Laužo- L

KONSULĖS J. DAUžVAR- 
DIENĖS INFORMACIJOS

United Press International ži
nių agentūros reporterio ir foto 
biuro vedėjo pasikalbėjimą ir 
foto-interviu su Lietuvos Gene
raline Konsule J. Daužvardiene 
Čikagos biuras išsiuntinėjo viso

5
HAVE A 

BEUERWINTER 
WITH DRISTAN.

Today's Bn$tai»W.tswvi! 
you more rows relief ttiaa 

Cantac nr Asnbw akme
II DRISTAN |

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

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

SLA — kuopų yra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės (
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums • 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New York, N. Y. 10001

307 W. 30th SK
ToL QI2) 563-2210 .

, _ naujienos, Chicago tr ill ^Qndajt November IM
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Floridos naujienos
TAMPA, FLA.

ROCKFORD, ILLIT!S AMAZING!

CAN ©E MADE 
iKfTO TUC2HAD SO FINE TPAT 
ONE \aAUU OEACh J
TJ4AM /OO MILĖS !

MACE IN BRAZU. 154.© 
CEXAcre/4oovEr*2s ago) And 
sou> FOR 251 each* U OSSIL1ZEO IMP«?ESS*ONS of hoge 

PREHISTORIC RO/HOPOPS. imSeoc* 
CNi Rocks of the c-arBcxiferoos 
^'.r.oo.hpve been Discovered ih ; 
EX-GLftMO And CAX4 be seen HT 
thc BRtTiSw museum!

l

šv. Kazimiero Lietuvių Misi- Jūros šaulių kuopos nariai -su 
jos, Holy Name bažnyčioje, š.m. Į kviestiniais svečiais, Lietuvių 

klubo salėje džiaugėsi pieta ūda-■ 
mi naujos šeimininkės pagamin.' 
tais pietumis. Sesė Mikalauskie
nė vaišino visus savo keptu 
“Napalijonu”, o sesė A. Lukienė 
dalino pagal jos receptą paga
mintą žemaitiška vaisių “Bab-i 
ka” su krustais. Br. A. Lukas su 
br. A. Budriku malšino visiems 
troškulį putojančiu šampanu.

Pietų pagerinimui p. V. Yc- 
mantienė paaukojo $20, E. Par- 
malis pridėjo 6 bonkas šampano, 
š. A. Gasius nupirko staltieses ir 
šampanui stiklus, dar vienas 
šaulys paaukojo $50, bet prašė 
pavardės neskelbti.

Visiems aukščiau išvardin
tiems tariu didelį ačiū, o ypa
tingą padėką visos kuopos narių 
vardu reiškiu dr. Bobeliui už su
tikimą būti kūmu ir už auką, 
taip pat didžiausią padėką reiš
kiu Veronikai Yomantienei. , ;

šauliska padėką reiškiu L.šJ Labai dėkoju svečiams, dalv- ninku išrinktas Mykolas Vitkus, laukia šios pirmos, atkeliaujan. 
S.T. Centro Valdybos pirminiu- vavusiems su mumis pietuose:; Naujoji kuopa Miami visuo- ėios iš Chicagos, “L__t- 
kui br. K. Milkovaieiui už pri- P- Jasinskams, p. Zelboms. p 
siuntimą Padėkos Pažvinėjimų Rūkštelėms, p. Juodžiams, p,
I>oniai Veronikai Yomantienei ir Kleivoms, A. Mateikai, Kalantos vai- klube prieš pietus, progra- kas yra tik laikinas — iki sau- 

Šaulių kuopos pirmininkui brjm<>je: žuvusių dėl Lieuvos lais- Į šio 6 d., o po to’ bus nuolatos 
Gabriui su ponia, visiems Kalan 
tos kuopos šauliams.

O ypatinga mano pagarba Va™° Pakaita, pianis-
ačiū “Palangos” J.š. kuopos sau-1 
liams, visiems, kurie įdėjo tiek

TRUMPOS PRAEITIES | dėjęs, bet tuojau įsijungė į kul 
tūrinį darbą. Priklausė Lietu
vių Evangeliku Reformatų baž 
ryčiai, S.L.A., Baltui, Lietuvių 
Klubui,
šaulių Sąjungai ir k t.

Mirus, vietos šuuli

ŽINIOS
A. A. JONAS ŠERNAS

spalio mėn. 29 d., dalyvaujant 
kun. Gasiūnui, kun. Degučiui ir 
pranciškonui iš šiaurės, buvo 
pašventintos “Palanga” Jūros 
šaulių kuopes, Amerikos ir Lie
tuvos vėliavos ir šaulių žvaigž
dės ordino medaliai, kuriuos 
kun. Gasiūnas prisegė prie krū
tinės, už nuopelnus Lietuvai ir 
Šaulių sąjungai: Elenorai Dak- 
nienei, Imanueliui Rederiui, 
Aleksandrai Lukienei, Antanui 
Lukui ir Jonui Kalpokui. (Ten 
pat bažnyčioje.)

Nebūdama šaulė, bet gerašir
dė ponia Veronika Yomantienė 
nupirko labai gražią ir brangią 
Amerikos vėliavą, kurią, Tėvy
nės meilės vedama, padovanojo 
“Palanga” Jūros šaulių kuopai, 
o sesė Emilija Mikalauskienė 
atsivežusi iš Lietuvos ir tiek lai
ko išlaikiusi Lietuvos vėliavą, 
perleido P.J.š. kuopai, kuriai ji 
pati priklauso.

. Br. A. Budrikas apsiuvo Lie
tuvos vėliavą auksiniais kuto- 
sais ir nupirko kolą ir stovą 
Br. A. Lukas padirbo puikią Lie
tuvos vėliavos kotui galvutę. 
Sesuo V. Budrikienė ir br. J. 
Butkus nupirko kuopos vėliavai 
stovą. Visi stovai yra labai pui
kūs, aukso spalvos ir visi vie
nodi.

Dr. Bobelis .kuopai paaukojo 
£100. Ačiū’jam.

. šventinimo kūmai Amerikos 
vėliavai buvo br. Frank šešto
kas su p..Veronika,Yo'mantiene 
ir L Rederis su A. Lukiene. Lie
tuvos! vėliavai: Dr.: Bobelis su 
EmiHja^;Mikalauskiene ir A. 
Budrikas: šii s; E.»Parmalis.

P04. pamaldų. visi “Palanga”

ČSoPS ?OCfc. j

F/52MER5 HSNG ft Pl G'S FOST ON • 
THE BRANCH OF TREE, BECAUSE IT 

IS SUPPOSED TO BRING HARVBSl

^HiS CHURCH....
S0SS6X, tNGLfiNP
Built coMPLg-ra.'/cr

CURDLED MILR"
Ch'££S£ Rud

UNELRI^T)

šių melų rugsėjo mėn. 22 d. 
sulaukęs tik ()7 metus amžiaus, ; 
atsiskyrė su šiuo pasauliu ir iš
keliavo amžinybėn a. a. Jonas j 
šernas. Jis buvo gimęs Lietu- Į 
voj 191Ų In- lapkričio mėn. 18 
d. Jasiškiu km., Radviliškio-j i Nemunėlio valse., ūkininkų šei 

' moję, tarp penkių brolių ir ; 
penkių sesučių, bet užaugo tik { 
devyni, nes viena sesuo mirė. ■ 

Siaučiant karo audroms, 1913 i 
' m. kovo mėn. buvo nacių suim Į 
tas ir išvežtas i Stuithof kace- j 
tą, kur buvo žiauriai kankin
tas, muštas, badu marintas, bet 
tvirto kūno ir dvasios išsilaig'*, 
ir 1915 m. Amerikos karinome j 
nės buvo iš kaceto išlaisvintas, ■ 
iėėjo į laisvę.

Išėjus į a is ve, Raudonojo

Bendruomenei,

kiek 
stengėsi šauliš- 

kumis apeigomis prisidėti, ap
dengdami velionio karstą Lie
tuvos vėliava.

Koplyčioje maldas atkalbė
jo kun.Noimanas,atvykęs iš Či
kagos, ir palydėjo i Greenwood 
kapines, kame irgi atkalbėjo 
laidojimo maldas. Epinėse at
sisveikino su a. a. Jonu šer
nu, žodį tarė, vietos šaulių ir 
kitu organizacijų vardu, šau
lys Kazys Ru'.kauskas, a.a. Jo
ną Šernų pristatydamas pavyz 
džiu, kaip tvirtą — nepalau
žiama vvra savo įsitikinime 
bei darbuose. Po apeigų nuo

Kryžiaus dėka buvo išvežtas į karsto nuimta Lietuvos vėlia- 
I Daniją. Iš Darijos emigravo į f va ir vielos šauliu būrio valdv ...... ...-i *■ *

nutraukti, kurių labai 
prašau.

alsi- mi, Pampano Beach ir kt. arti-Į Daugelis tautiečių čia ne tik 
mųjų apylinkių. Kuopos pirmi- vasaroja, bet ir žiemoja, todėl

. Naujoji kuopa Miami visuo- ėios iš Chicagos, “Lietuvos Ai- 
• menei ruošia Kariuomenės šven dų” radijo programos, kurią ve- 
! tės minėjimą lapkričio 19 d. 4 <ja Kazė Brazdžionytė. Tas lai-

s. Emilijai Mikalauskienei.

Ypatingas ačiū p. Jasinskie
nei, kuri sutiko, kad būtu laiko-1 ‘i 
mos šaulių užpirktos mišios už 
žuvusius karius ir šaulius, kri- 
tusius kovoje už Lietuvos laisvę,; daU£? darbo ir pasiaukojililo? vė. 
kartu už jo’s pries du mėnesius ]java šventinimo’ parengimui.
užpirktas jos mylimiesiems.

Ačiū dailininku1’ Jurgiui Juo- H^nė buvo paskelbti “Palanga” ruošia klubą kultūrinę popie 
džiui už nuoširdžius sveikinimus j Jūros šaulių kuopos Garbės te, programoje Dr. Kazio Pau- 
Kalanlos šaulių kuopos vardu.
-: Kadangi salė buvo nenuomo- 
ta, tai dėl laiko stokos buvo ne
patogu sutrukdyti klubo progra 
mą, tai kilų sveikinimai buvo

Dr. Bobelis ir Veronika Yoman-

’vės karių pagerbimas, pristaty- 5:30 Val. vakaro. Tai patogiau-Į 
i ynas savanorių — kūrėjų, inž.J
’ A + "X7ot-t->r\ nocVoifo

I tės Danutės Liaugminienės liau-
j dies dainų popuri, Gundos Ko- 
datienės poezija savanoriams kū 
rėjams ir kt.'

Gruodžio 6 tree. d. 1 raZ. kuo

nariais.
Su šauliska pagarba tariu vi

siems ačiū.

Jonas Kalpokas, 
“Palanga” Jūros šaulių 
kuopos pirmininkas

tieniaus aktuali šioms dienoms 
paskaita apie vėžį su klausimais 
ir atsakymais ir priešpiečiai. Tu 
rėsime ir kt. paįvairinimu. Ti' 
kimės Miami ir kt. apylinkių 
lietuvių gausaus atsilankymo.

RLMTA KNYGA —GERIAUSIA DOVANA
NmHmww ftlima f*vH pvlkiv kny*v, kvriw >*pu«i M koH< 

knyw «r tentyr^.
AMsandT* Pakalniftl*, MES GRĮŽTAME. Įdomfli jauną dieną 

■■ ttatminiTBti Ir įvyktą bei vietą įprtžymai, įkaitomi kaip ro- 
mnms. 367 psL Kaina $5.

A. PakalnSkk. METAI PRAEITYJE. Netolimu Įvykiu priihninl 
fr laiko įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, 
tytl 1 12 daliu. 296 psL. kaina $8.

Dr. Kazyt Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomai,
___ . - fiala rirfeliali. 336 paL Kaina $8.00. lOnkštaif viri.

Frrf. Vari. BJrffika, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 pst, {rišta — $3,00, minkštais vir- 

. • ~ tetiais — $2,00; n dalis, 2S5 psL, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais______________________________

Gn- 
$5.66

Saulių veikla
MIAMI, FLA

Miami klube spalio 8 d. įsisr 
teigė nauja organizacija — Pie
tinio Atlanto Pakarsčio saulių 
kuopa. Įsirašė 33 šauliai is Mia-

ST. PETERSBURG, FLA.
Pirmą kartą šiame vasaroto

jų mieste ir apylinkėse nuskam
bės lietuviškas žodis radijo ban
gomis gruodžio 16 d. 7 vai. 30 
min. ryto.

sias laikas, kada dauguma jau 
grįžta į namus.

Kiekvieną šeštadienio vakarą 
galės girdėti lietuvišką progra
mą, nes stotis yra labai galinga 
— net 11 tūkstančių vatų, todėl 
pasieks už kelių šimtų mylių iš
siblaškiusius lietuvius. Jos rei
kės ieškoti skalėje 1110 AM ban
ga, WTIS stotis.

Yra organizuojamas ‘‘Lietu
vos Aidų” rėmėj u komitetas, ku
ris padės programai visokiais 
būdais, kad ji galėtų išsilaikyti.

Lietuviškoms organizacijos ir 
pavieniai tautiečiai prašomi vi
sais reikalais rašyti: “Lietuvos 
Aidai”, 2646 W. 71st St., Chica
go, IL 60629. Svarbiam įvykiui 
esant, pranešti tel. (312) 778- 
5374. “Lietuvos Aidų” atstovas 
yra P. Pocius, te!. 345-7958, St. 
Petersburg, Fla.

Programa vyks kas šeštadie
nį po puse valandos. Jei susida-

Švediją ir dirbo įvairius dar
bus. Bet 1951 m. birželio mėn. 
15 d. atvyko į Ameriką pas sa
vo brolius Petrą ir Adomą, ku
rie su šeimomis jau gjweno 
Rockforde.

Kiek pailsėjęs pas- brolius, 
gavo darbą Sundstand Corpo- | 

j ration fabrike ir išdirbo iki pat 
I iii i r lies. Be to, atvykęs į Rock- 

fordą, nesėdėjo rankas susi“

i * *
bos pirm. A. Pocius įteikė jo
broliui Petrui.

rys lėšų, ateityje galės prasi
plėšti. Komitetas ir vedėja tikisi 
paramos iš klausytojų, o progra
moj bus įvairūs skyriai su dai
nomis, muzika ir kitokiais įvai
rumais. K. Brazdžionytė

Visi dalyviai pakviečiami į 
Lietuvių Klubą užkandžiam*. 
Gaila visiems, kad jaunas dac 
vyras, pilnas energijos ir ryžto 
iškeliauja

' nybe.

Reiškiu 
tems, jų 
siems širdingiausią 
užuojautą, o Tu, mielas broli 
šauly Jonai, ilsėkis ramiai, to- 

; Ii nuo savo Tėvynės Lietuvos, 
svečių šaly, gi įneš likusieji 
Tavęs nepamiršime.

per anksti į amži-

jo broliams - sesu- 
šeimoms, artimie- 

ulišką

Augis

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jtimmat, A KISS IN THE DARK. Kiaatfiką ir tatvnrfą nmXyMi 

zprzšymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai itiliuz, gyva kalba, gražiai Išleisti 
150 paL Kaina $2.50.

Dr. Juozas k KanČIuį? HISTORY OF LITHUANIA. Lfetuvoa iltorijoi 
u n trink* nuo pat senŲjŲ smžfr] Iki pokario metu. Vidutinio fonnato, 142 
osL, kainuoja ė*00.

Dr. Juozai B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Ixtirinial DLK V> 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija. 
211 psL Krin* $3.00. Kietaij viršeliais $4.00.

Dauguma šip knygp yra tinkam n* dovanos ivairiomii progomis. Jai ir 
kitas knygas galima įrigytJ itxilankius 1 Naujienas arba įtriuntui čeki ar 
piniginę perlaida. >

273f Soitk fiRlsted Street, CHorc, IR. Wftt

_____________ ___________ _________________________ $2.8*
Fterafitu Tomas — Timtšatnkts, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

F. KetlOrm, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvai 
partanų buities romanas 292 puslapių. Kains S3.

Janina Narto*, TRYS IR VIENA, jaunystės atriminlmU

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI
NAUJIENOSE GALfA’.A GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO- 

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR ^AĖYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Guw*r. — MINTYS IR DARBAI, 259 peL. liečiančiui 1905 

metą įvykius. Jsblonskic ir T’otoraičio jaunas dienas ir susi- 
stoe

POVILAS MILERIS, Wognfljos bruožai 23S

Knygaa dBkttt Mikli pridėti 35 et ptžto ffliidana.

TH. HA 141W

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lieto- 

žiu gerbūvis, privalo roripažLnti su žemiau įvardintomis knygom!«. 
CLa suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose,

Jm* JUpeėtaskas. SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apled- 
ttant Uetuvv bėrimą nuo bolierikų ir gyvenimą tremtiniu įtovyk- 

Vokietijoje. 2/3 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL
Jue»f Kapačintkat, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 

yri natūrali ankstesniųjų atsiminimu Usa. Tai yra Amerikoje beįri- 
turianėlo ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
įtruota. 300 p<L Kaina 7 doL

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ .LTETUVO^ 
ACtorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas rfrdėjo ir ką jai Įmonės pasakė. 95 paL UJO. Yra taip pat 
fikenta T anglu kalba.

M ŽattaMca SATYRINĖS NOVtLĖK Genialaus rusu rašytojo 
60 satyriniu novelių, 190 pust, kaina $2.

D. KuwttU, K ELION t | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Ai> 
tariaus pastabumą neapgauna IntusUto ir agJtpropo propaganda bei 
afcsaArrtmaL Ant knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

PM. F. Pakartlta, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAL 179 pat dokumentuota istorinė stadija apie prūsu likimą. 
Kaina & *- RW

VMcai ŽEMlHa. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTŪJR, 
M pd. Kata RUO.

Ba ir kiti IridMai yra gaunami
NAUJIENOM, I7E9 U. MALSTEO 1TW CHICAGO, ILL, MEE 

aMtaflflCMN Earto ralsniffsmia arte aintaat paihi Ir pridedaot

g-.----

rtpinimą. --------------------- ----------------------------------------
Or. A. J. Gussen — DANTYS, ju priežiūra, sveikata Ir grcčls

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik
Mlnkštair viršeliais tik -_________________________

Dr. A. J. Gwan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
KeHonėf po Jkcropą įspūdž5»L Dabar tik ---------------

sue 
line

»oe 
toUma t»Ip užiTtalryfl paštu, risluntui čeki «rbi money ordarį, prie 

rwiody*i kilnot ^ridodint 50c. perihmtlme Išlaidoms.

173J So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. MM8

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstant} sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda i gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja. 
Juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
ęelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:
1. J. AuęuttilfyH- ValčIOnUni, tVAIGžDtTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 128 psL Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMtS PAKOPOS. Elegljoi, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
3. Butkų Juz®, EILBRAičIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1.50.
4. Vlneas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 169 

psL Kaina $3.00.
5. Klaopat Jurpallonls, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psL $2.06.
6. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 pri. $2.00
7. Nadai Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie

S išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.06.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

”Anykščiu Šilelis", vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Balyi Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL $1.60.
10. Stesyi Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 pgt, S3.W
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji Ivrikos knyga. 152 psl. $2.56
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūriiė- 

Hai, 92 psl., $1,00.
13. Petra« Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
14. Eugenllus Gruodlf, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl $1 00
15. Elena TumUnė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai 80 pst $2 50
16. “““ ----------------------------- ~ .................- - ---------
17.

55 psL
18.
Norėdami įsigyti šias ar Htag knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderi.

AlfoftMs Tyruolti. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00 
Jonu ViliHlt, SENOVtS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmat 
$1.00.
Adomai Jmi, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 p«L $3 00.

1739 So. Halstod Street, CNeago, fflinobi 60608

I Taupykite dabar
pas mus

S3«G

Pas mus taupomi Jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa- 
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų i 
užsimojimus. Antra, jie padeda fe- j 
kurti geresnę apylinkes bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigytu I

Taupykite dabar. I
Santaupos, padėtos prieš 10-tą m&- j

nėšio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki |

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

FederaJiniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

UNIVERSAL
1800 So. Halstod St Chicago, III. 60608

I TTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
I ĮstelrtB ira matau. T< 01-F070

Įstaigos pfetvoM RSgomni sGComobdama jMtatylL

1 — MAMMMOt, OWCAOO t, al, Monday, November 20, 1978
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Kinija rengiasi gintis
Kas Kinijoje darėsi Mao Cetungo laikais, užsienis 

mažai žinių teturėjo. Šių dienų Kinija buvo labiau at
skirta nuo pasaulio, negu Kinijos sienos laikais. Kinie
čiai nevedė jokios prekybos, nesirūpino pramone, rin
ko žinias, bet tiktai tiek, kiek tos žinios buvo reikalin
gos maistui, drabužiams ir sienų apsaugai. Kinija sten
gėsi pati išsimaitinti ir apsiginti nuo nepageidaujamos 
užsienio įtakos.

Bet Mao Cetungo mirtis ir vadinamos “keturių 
gengės” pastangos pagrobti Kinijos vyriausybę pri. 
vertė .Kiniją, pabusti, mes žvilgsnį į laisvąjį pasaulį ir 
imtis priemonių nuo artėjančio užpuolimo ir sunaikini
mo.; Rusus jiems teko arčiau pažinti, todėl pats Mao Ce- 
tungas ėmėsi priemonių nuo jų apsiginti ir įsakė vi
siems sovietų agentams išsikraustyti iš Kinijos. Su su
trose jusiais Kinijos komunistais Mao Cetungas pats mof 
;,kėjo apsiginti, o aktyvesnius ir ne tokius aktyvius Mas
kvos agentus sugaudė ir išsiuntė namo.

Apiė>^kultūrinės'revoliucijos” vadų ruošiamą peri 
^eisniąJik^Uusių.-.žinių-.;turėja .tųQm.e.tiąįsJ,vįd.ąu§ .jęęii 
kalų- mmisteris-Hua-Keufengas, - bet- jis-neturėjo pakan- 
karnai legų perversmui pastoti kelio. Tada jis kreipėsi 
j maęsaEą Yrni, pąm dave-duomenis apie , ruošiamą per- 
jversm^lr pašriaiisė, k^pkąįro vąėovybėFšiąo raikiau pla* 
nuoj^MdiytL?h«F i?-.

Maršalas Yeh,. pasitaręs .su kitų ginklų rūšių karo 
įvadais, nutarė imtis* priemonių pastoti kelią “kultūrL 
^nei revoliucijai'.” Pats maršalas įsakė suimti visus “kul- 
įtūrinės revoliucijos” vadus, esančius Kinijos sostinėje 
dr provincijose'. Suimtųjų tarpe buvo ir mirusiojo “pra
našo” Mao Cetungo. našlė, labai atkakli “kultūrinės re
voliucijos šalininkė. Visi keturi .perversmo orgarizato- 
įriai buvo izoliuti nuo sostinės gyventojų, padėti į kalė'1 
•jimą- ir imtasi priemonių visam perversmui likviduotu 
'Pervėrshfaš ' turėjo' žymiai gilesnes šaknis, negu dauj 
gelis manė. Provincijose buvo suruošti teismai ir gink
luok'vadai buvo* nubausti. Pats Hua Kuofengas įrodė 
karo vadovybei, kaip buvusio komunistų partijos pir
mininko našlė klastojo jo testamentą, konspiravo prieš

vyriausybę ir visai nesirūpino valstybės reikalais.
Hua Kuofengas, laiku įspėjęs karo vadovybę apie 

ruošiamą perversmą, apsaugojo ne tik savo kailį, bet 
ir daugelio karių, kurie nepritarė kultūrinei revoliuci- 
jai” ir didesnėm reformom visoje komunistinėje Kini
joje. Didžiausiu laimėtoju buvo premjero pareigas ėjęs 
Teng Hsiaopingas, “kultūrinės revoliucijos” šalininkų 

pavarytas iš premjero pareigų, išmestas iš komunistų 
partijos, jam atimtos visos privilegijos ir paties Mao 
Cetungo padėtas namų arešte. Jam buvo uždrausta su
sisiekti su kitais partijos nariais ir kariais. Jį labai 
stropiai saugojo maršalo Yeh pasiųsti sargai. Jie ga
rantavo, kad jokia “keturių gengė” prie jo namų ne
prieis, jam gyvybės neatims. Pasirodo, kad gen. Teng 
Hsiaopingas, eidamas premjero pareigas, -paskyrė mar
šalą Yeh Kinijos karo jėgų vadu, o dabar namų arešte 
sėdintis Teng buvo artimiausiu maršalo Yeh politiniu 
patarėju.

Gen. Tengas tapo pačiu įtakingiausių Kinijos poli
tiku. Ne tiktai Kinijos karo vadovybė pritaria jo vestai 
vidaus ir užsienio politikai, bet jis baigė Mao Cetungo 
primestą 800 milijonų krašto izoliaciją.

Gen. Teng Hsiaopingui paskutinis partijos kong
resas pavedė pertvarkyti Kinijos krašto apsaugas ir 
paruošti reikalingus projektus vidaus ir užsienio poli
tikoje, kad Kinija nebūtų izoliuota ir atsilikusi. Parti
jos vadai dabar yra įsitikinę, kad technikinių ir ūgio 
atžvilgiais dabartinė Kinija yra bent 20 metų atsilikusi 
ne tik nuo sovietų Rusijos, bet ir nuo laisvojo pasaulio. 
Gen. Tengas paskirtas ministerių tarybos pirmininku, 
kad galėtų imtis priemonių svarbiausiems tikslams pa
siekti. Partijos vadovybė jam buvo pasiūliusi partvar- 
kyti visą eilę valstybės reikalų. Jeigu jis būtų norėjęs, 
tai jis būtų galėjęs būti krašto premjeru ir komunistų 
partijos pirmininku, bet jis, norėdamas platesnės vie
nybės partijoje ir visuomeniniame darbe, prašė palikti 
Hua Kuofengą užimamose pareigose, nes jis padėjo ka
ro vadovybei išvengti naujo kraujo praliejimo ir iš
vengė naujos kultūrinės revoliucijos”. Hua Kuofengas 
"kultūrinės revoliucijos” šalininkas, bet kai pabuvo vi
daus reikalų ministerio pareigose, tai įsitikino, kad ta 
’’revoliucija” kraštui naudos neduos. Gen. Teng pasiė
mė ministerių tarybos vadovybę, iš kurios įsakymus 
privalo gauti premjeras ir kiti ministerial.

Kinijai reikėjo pirmiausia nutarti, kuria kryptimi 
turės eiti užsienio politika. Ką rusai planavo Kinijai, 
jiems buvo aišku. Jie žino, ką rusai padarė Bulgarijoje, 
Ukrainoje, Gruzijoje ir kituose kraštuose. Rusai norė
jo, kad Kinija būtų Rusijos kolonija ir vykdytų Rusijos 
paruoštus planus pasauliui užvaldyti. Rusijos komuni
stai buvo pasiruošę visiškai išgriauti Kinijos atomo 
dirbtuves ir ruošiamus bandymus. Jie taip pat patyrė, 
kad prezidentas Niksonas informavo Kremlių, kad bet 
koks atomo bombų naudojimas prieš Kiniją bus skai
tomas nedraugingu veiksmu. Sovietų valdžia darė už-' 
pudinėjimus pasienyje, bet jie, Amerikos įspėti, pabi
jojo išgriauti Kinijos atomo centrą, šitas Amerikos 
žingsnis tiek paveikė Kinijos komunistus, kad jie nu
tarė pasukti Amerikos ir laisvojo pasaulio pusėn.

Iki šio meto Kinija buvo atsiskyrusi nuo pasaulio. 
Ji pirkdavo labiausiai jai reikalingas mašinas, mokė
davo auksu ir vėl atsiskirdavo. Gen. Tengas pajėgė ki
niečius įtikinti, kad jie ieškotų ryšių su laisvomis vai- 
tybėmis ir rastų draugų. Ministerių taryba pasiuntė 
premjerą Hua Kuofengą į Rumuniją, Jugoslaviją ir

a i

V. KAROSAS

ALTO 38-asis SUVAŽIAVIMAS
(KOMENTARAI)

(Tęsinys)

Dar tokios “vienybės” meto
dai yra pakeliami didelioms 
tautoms, nes ištikus katastro
fai išlieka dideles masės, kurios 
su laiku atgauna savo5 istorinę 
paskirtį, bet mažoms tautoms 
atneštų pragaikštį.

Lietuvių tautinis atgimimas 
ir nepriklausomybės kovos rei
škėsi ne. vienalyčiu sąjūdžiu, 
bet vykęs įvairiomis, dažnai 
priešingomis, srovėmis, kas ir 
užtikrino lietuvių tautos gyva
stingumą, jos kulturėjimą, pa
žangą5 ir sugebėj imą pasiekti 
laimėjimus. Panašų; reiškinį ste

bėjome lietuviškoje išeivijoje.
Geriausiu šios išminties paliu- 

dyjimu gali būti paskutinieji 
ALTO laimėjimai. Kas būtų at
sitikę, jei ALTas vienybės var
dan pasisakytų už VLIKo ir PLB 
nusistatymą prieš Helsinkio nu
tarimus ir veikęs pagal autori
teto nurodymus? Mes neturėtu
me nei Belgrado konferencijoje 
pasiektų laimėjimų, nei Kon
grese priimtų Lietuvos bylai 
svarbių rezoliucijų ir greičiau
siai visi veiksniai “vieningai” 
rastų užtrenktas Valstybės de- 
partmeritd ii' Baltųjų'rūmų du
ris. ’ y •' >z ’ ’

Kokioje1'padėtyje butų atsi

Iraną. Hua Kuofengas '' užmezgė‘artnhuš :ryšiuš:šū’Rū-? 
sijos priešais. Jam asmeniškai rūpėjo iš .Titū patirtį, 
kaip jis atsikratė ryšių su Stalinu ii* jo. agentais.

Antrąją kelionę į ųžisenį atliko geri Tengas ’fisiao- 
pingas. Jis vedė pasitarimus Kinijos ir Japonijos drau
gingumo sutarčiai paruošti, o kai reikalas • buvo baig-. 
tas, tai nuvyko į Tokijo ir' pasirašė sutartį Kinijos var
du. Ministerių- tarybos pirmininkui gen. Tengai tenka 
duoti instrukcijas ne tik vidaus reikalų ministeriui, 
bet ir užsienio reikalus tvarkančiam ministeriui. Gen. 
Tengas yra gabus ekonomistas, pažįsta - dirbančių ki
niečių gyvenimą ir stengiasi sudaryti sąlygas jiems pa
dėti. Bet jis labai nekenčia tinginių. Jis reikalauja, kad 
kiekvienas kinietis sau duoną užsidirbtų.

Komunistinė Mao Cetungo Kinija pamažu sukasi 
nuo komunistinės sistemos ir nuo komunistų nešamos 
vergijos. Gen. Tengas paruošė instrukcijas, kurios 
draudžia persekioti buvusius Mao Cetungo kritikus.

dūrę visi veiksniai, jei vieningai 
būtų rėmę L. Valiuko iškeltą 
sumanymą nukreipti Lietuvos 
bylos sprendimą į Jungtines 
Tautas?

Panašių politinių situacijy tu
rėjome gana daug ir tai prade
dant nuo pat mūsų tautos atgi
mimo dienų, bet šiuose komen
taruose negalime rašyti tuo 
klausimu išsamios, studijos. Tu
rėsime pasitenkinti bendru tvir
tinimu,: kad remiantis - istoriniu 
patyrimų, reikia vengti vieningo 
ir monolitinio kcVos fronto su
darymo, nesvarbiu kurips/rideo- 
loginės grupės vadovybėje; Po
litinė išmintis diktuoja ^laikytis 
pliuralistinės veikios -struktūros, 
kuri užtikriną didesnį politinį 
lankstumą, " iškėkųę ^sumanymų 
kritikų ir^ didesnius u mus
išųąūdo Įipasau
linės politikoj ■ konjuntūras.^
- y £— c d
4|eiQantji& SUL samproiavdmu 

ALTuį^atąrt^p^dšsi^ądčti savo 
siękHĮtO^zkadT^iKte^^
eitų jo nurodytu^keftt?4,^^ ne
turėjo ir netįri/neklaidingumo 
monopolio, ką netiesioginiai pri
pažino savo'kalboj^ dr. Bobelis.

Susiskaldvnias' lietuviu išeir 
vijos į įvairias.^litines ar ideo- 
lo’gines sroves nėra-nei nusikal
timas nei pražūtis lietuvių tau* 
tai, bet jos palaima,

(Bus. daugiau) <

— Chicagoje patraukti r teis
man 29 lupikautojai, plėšę iš 
namų statytojų pinigus. ,

— Chicagoje uždarytos Water 
Tower klinikos.

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys>

— Sakai Pak Hospital, Davykulme? Oh yes. 
Ten ortopedijos skyriaus viršininkas yra garsu
sis specialistas Mr. John Chamley. —

Tuomet pirmą kartą išgirdau to pasaulinio 
masto mokslininko ir chirurgo pavardę. Abu su 
žmona užsispyrėme, kad jį mums iškviestų. Dak
tarė Samuėl aha jojo ar jis į privačius namus eis, o 
jeigu sutiktų ateiti, tuomet reikės jam atskirai 
apmokėti Sutikome ir su tuom.

Kai po savaitės laiko Dr. Charnley, mūsų dak
tarės lydimas, atėjo į namus, po nuodugnaus ap
žiūrėjimo man davė pasirinkti vieną iš dviejų li
goninių: Davyhulme, Manchesterio priemiestyje, 
kur galėsiąs patalpinti tik po kelių mėnesių arba. 
Wrightington, maždaug 6 mylios nuo Wigan mie
stelio. Ten mane galį tuojau,dar šią savaitę,paim- 
ti. Žmona daktaro paklausė, kas darys operaciją.

— Įsivaizdavau lengvesnį atsistikimą. Šiuo at
veju aš pats operuosiu.—

Atsidustu lengviau. Laukimas pasibaigė.
Dėkui Dievuk

PASIRUOŠIMAS.
Savaite, kuria turėsiu išvykti ligoninėn opera

cijai, pasitaikė Kristaus Kančios savaite. Ope
ruos dar prieš Velykas. Mintis, kad Kristus prieš

savo mirti ant kryžiaus kentėjo už žmoniją, ku
rios ir aš menkas narys, pripildo mano dabar iš
kankintą sąmonę lyg savotišku džiaugsmu ir dė
kingumu Dievui, kad leido ir man prisidėti prie 
savo nuodėmių ir kalčių išpirkimo kenčiant šią 
Didžiąją savaitę. Nors skausmai nemenki, bet vis 
dar pekeliami.

Šiai operacijai noriu tinkamai pasiruošti. Juk j 
niekas negali pasakyti kaip viskas pasibaigs. Kad 
ramus ir be baimės galėčiau gulti ant operacijos 
stalo, nutariu prieš išvažuojadamas ligoninėn at-1 
likti išpažinti ir priimti šv. Komuniją. Kunigas 
Valentinas ateis Į namus.

Žvelgiant atgal Į Anglijos lietuvių gyvenimą, 
man šiandien atrodo, kad mūsų tautiečiai Angli- 
joje vieni kitiems daug artimesni kaip kur kitur 
gyvendami. Ypač lietuvis kungas, visų tautiečių, 
nasvarbu ar jie mažiau ar daugiau tikintys būtų, 
laikomas pagarboje. Ne pagarbiai tolimu, bet pa
galbiai artimu žmogum. Visi, kas tik gali, kvie
čia kunigą pas save į namus. Dvasiškis mielai vi. 
sus lanko, nedarydamas išimčių ir neskirstyda
mas savo parapijiečių į uždarbio ir išsilavinimo 
grupes, klases bei luomus. Visi jiems broliai ir se-i 
sės lietuviai, lygūs kol gyvi, lygūs ir numirę. Per 
penkiolika metų Anglijoje išgyventą laiką man 
nė kartą neteko girdėti, kad bent vienas lietuvis, 
numiręs nebūtų palydėtas kunigo j paskutinę poil
sio vietą, j kapines. Viešpats tebūna mirusiojo 
teisėjas-

Laukiamąjį rytą žmona jau anksti sutvarkė 
mano kambarį. Naujai pervilko lovą, šalia lovos 
padarė mažą altorėlį su lietuvišku kryžium ir 
dviem žvakėm. Ir gėlių įmerkė. Nuotaika iškil
minga ir rimta. Vienas pasilikęs skaitau malda
knygę ir laukiu.

Kunigas atvyksta punktualiai 8.30 kaip žadė
jo. Prieš tai jis jau aplankė kitą ligonį, lietuvį 
J. Verbylą. Atlieku velykinę išpažintį. Po valan
dėlės, girdžiu tylius, bet aiškius kunigo žodžius, 
Juos mintyse su juo kartoju:

— Corpus Domini nostri Jesu Christi custo- 
diant arimam mean in vitam aetemam. Amen. —

Viešpaties mūsų Jėzaus Kristaus kūnas tesau
goja mano sielą amžinajam gyvenimui. Amen.

Taip, Viešpatie, šito nuolankiai Tavęs prašau.
WRIGHTINGTON LIGONINĖJE

Mūsų daktarės užsakytas ambulansas atvy
ko vienuoliktą valandą ryto. Du patarnautojai 
man padeda laiptais iš miegamojo į ambulansą. 
Ten jau sėdi du žmonės, vyras ir moteris. Jie 
taip pat vyksta ton pačion ligoninėn. Mane paly
di žmona. Negalint man sėdėti, sanitarai mane 
paguldo ant čia pat įrengtų narų. Gana patogu. 
Palubėje esantieji langai man nedaug teparodo,. 
Tik pravažiuojamų namų antruosius aukštus, 
medžių viršūnes ir dangaus debesis. Užmiestyje 
šalia kelio pasirodo telegrafo stulpai. Tarp jų iš
tiestos vielos arčiau stulpų nuolat kyla, o vidu

ryje, tarp dviejų stulpų, viela savo svoriu nulin
kusi žemyn. Taip į tas vielas bežiūrėdamas ir 
žaidžiu akimis: krenta, kyla, krenta kyla, kren
ta.... Po pusvalandžio šoferio palydovas, kurio 
nugarą matosi pro užstumtą langelį, pradaro sti
klą ir paklausia kaip visi jaučiasi. Ambusansas 
apšildomas, gana patogus, tad ir atsakymą sa
nitaras gauna teigiamą Viskas alright! Besi
kalbėdami tarp savęs, dar po kokio pusvalandžio 
pasiekiame Wrightingtono ligoninę. Tai ne vie
nas pastatas, bet ištisas kvartalas mažų, medi
nių namukų, sujungtų takais bei koridoriais. 
Priėmimo punkte mus užregistruoja. Netrukus 
ateina uniformuotas žmogus ir manę pasodina į 
vežamąją kėdę. Ilgais koridoriais nustumia į or- 

Itopedijos skyrių. Mane paskiria į palatą—Ward 
’F. 2.

Pro duris į palatą mano kėdė vos pralenda. 
Lovos sustatytos iki pat durų. Patalpa nedidelė, 
mažesnė, kaip žydų ligoninėje. Pirmoje lovoje iš 
dešinės, guli šviesių plaukų jaunas vaikinas. Jo 
viena koja “pakinkyta” ir aukštai iškelta. Jis, 
turbūt, skausmo nejaučia, nes man įvažiavus, 
draugiškai man nusišypso. Mane nuveža į trečią
ją lovą kairėje pusėje. Sanitaras padeda nusi
rengti, ir paguldo mane lovoje. Po kelionės gera 
išsitiesti, ners fr neilgai kėdėje sėdėjau, lovoje 
patogiau.

(Bus dauginu)
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VI. BAKCNAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Medical Building). Tab LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-9'64.

Pastabos iš tolo
Nevisai tiksli V. Sidzikausko diplomatijos paraštė

ir šeimą, juo labiau, kad tuo
du geradariu tuoj išlėkė atgal 

Labai apsidžiaugiau, kad jau • i savo būstinę. - komendantū- 
pirmame visų grupių “tarptau-’ron, nepaaiškinę nei kas, nei 
tiniame” posėdyje, pačioje pra- Ka^. Mažas sunkvežimis buvo 
džioje, rusų grupės (jų buvo kaimynystėj kieme, galėjau jį 
3009) pirmininkas (pavardės)rekvizuoti ir dumti iš Thuerin- 
neatmenu) pareiškė, kad j‘e v 
si trys tūkstančiai jau už poros) (kurio nebuvo galima gauti 
dienų grįžta namo — Sovietų * ’ • * 
Rusijon. Panašų pareiškimą pa
darė ir lenkų grupės pirminin
kas, kad ir jie važiuoja namo. 
Ir tikrai, per porą dienų iš mie
sto dingo. Latviu ir estų buvo 
t'k po kelis, jie patys greitai su
sitvarkė — taip kad beliko rū
pintis tik savais žmonėmis — 
lietuviais. Liepos pradžioje su 
Z. Domeika vėl sumanėme vyk- 
t* į Wuerzburga — gauti kokių 
nors informacijų, nes iš Wuerz- 
burgo pusės mus nepasiekė jo
kia žinutė, nors mūsiškė “val
džia” Wuerzburge turėjo dau
giau galimybių,, (ir pareigos) 

į mus pasiekti ir informauoti — 
j jeigu jie išviso net - kokią m-- 
1 formacijų turėjo. Pagal A*.' Si- 
Į dzikauską — tai turėjo: žinojo 
j kad sritis, kur męs gyvenom, 
bus perlaista sovietams. Taip jis 
rašo savo atsiminimuose. Bet 

1 kodėl mus neinformavo, kodėl 
J mus paliko nežinioje apie pavo- 
i ių patekti į rusų rankas? Bet 
štai faktas: ne V. Sidzikauskas, 
bet Amerikos lietuvis grandinis 
E.G. Sawage (Matusevičius) iš- 

■ gelbėjo' mus (rodos apie 300 
lietuvių) iš pavojaus patekti į 
sovietų nagus. Ir štai kaip. Vie.

OFISO VAL.: pirm.. antratL, tre&ac ’lą vėlų vakarą, ar net jau nak- 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai vak. Statadie į d, tas Amerikos armijos gran

dinis E.G. Sawage, su kitu sa
vo draugu, Military. Police pa
reigūnu, dzypu į-mano g>'vęna- 
mos vilos (kurion buvau per
keltas jų įsakymu) kieman, prie 
durų padėjo, 10-galionų benzino 
(du “kanis.terii^”„j^o.r5. gal.;, 
spyrė koja į duris, (net išgazdir 
no šeimą mane/, ir kai ati
dariau duris Ę.G. Sawage ganą 
susijaudinęs rik lėlėjc'/kad “štai 
benzinas imk bei kokio Vokie
čio sunkvežimį at aumobilį 
(vokiečiams tada dar nebuvo 
eista naudotis jokiomis susi
siekimo priemonėmis) ir važi
uok su šeima kuogreičiausiai Iš 
čia, nes rytoj j mieštą atvyksta 
rusai. Kiekvienas gali įsivaiz
duoti kokia baimė apėmė mane bendroje mūsų grupėje ir karttf

DR. C. K. BOBELIS 
'NKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
695-0533

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos diroktpnus 

193S S. Hinheim Rd., Westchester, IL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ū 

kas antra šeštadieni 8—3 vaL

.Et------ BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd SI r M) 

Vatendpg pagal susitarimą.

(Tęsinys)

gijos, nes su 10 galionų benzino

DR. FRANK PLECKAS
. - OPTOMETRISTAS

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

Tikrini aJoi Pritaiko alinius ir 
.t “contact lenses’”

VaL agaL susitariau. uždaryta tre< i....................... .. . , , , . .; ■ ■' ________ i jeigu jie išviso bet - kokiu in.

DR.LE0NAS SEIBUTIS;
INKSTŲ,PŪSLĖS IR‘ 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
? ,2656 WEST 63r4 STREET 

„'Vąl. antrad. 1—4 popiet,

. telefir Tlb-'&M
^Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandn praktika, *pe~ MOTERĄ lljc?
Ofisas 2452 WEST 5vth Si RGET 

T»l. PR 8-1223

ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai vak. SUtadie 
mals 2-4 vaL popiet ir kitu laiki 

pagal susitarimą^

dažai. Speciali pagalba k Jom 
>(Arch Supports) ir t t.

‘A

2i5O w*st 43rd SU Chicago. If L 6062^ 
tėte&r ĖRteečt 6-50S4

PERKRAUSTYMAI

p:.. MOVING
Leidimii — °iln» aparivdt 

ŽEMA KAINA 
R. ŽERĖNAS 
Tel WA 5-8063

MOVING
Apdrutilu pe.'fciiuitynuĮ 

ii itairiv etetumy.
ANTANAS VILIMAS

Tek 3/6-1 «2 eft>. 376-5996

I

Laidotuvių Direktoriai

(Pabaiga)

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi". — Rom. 13:14.
Šitas patarimas yra duota pasišventusiems, kurie buvo Viešpatie® pri

imti ir atgimdyti šventąja dvasia. Apsivilkimas Viešpačiu Jėzumi nėra stai
gus darbas; negalima tai atlikti per vieną valandą, vieną mėnesį ar vienus 
metus. Tai yra darbas viso gyvenimo. Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis 
sekti jo pėdomis arba gyventi, kaip jis gyveno. Būkime tikri, kad šiame 
gyvenime mes pilnai neapsivilksime visomis mūsų Viešpaties savybėmis. 
Bet Viešpats mato mūsų pastangas ir pažįsta mūsų širdis. Jia mato kaip 
mes stengiamės numarinti senąją prigimtį, ir atmesti nuo savęs kūno dar
bus ir apsivilkti teisingumo rūbais, kuriais galime pasirodyti skirtingai^ 
nuo pasaulinių ir būti patinkamais Dievui.

rv. raito tyrinėtojai
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

nei už pinigą) — buvo galima 
nuvažiuoti gana tdli. Bet . . . 
Nors visa šeima buvome mirti
nai išsigandę, nutarėme laukti 
ryt dienos, kurios ankstų rytą 
nuėjau pas Z. Domeiką ir suta
rėme šitaip: būdami lietuvių 
komiteto priešakyje (aš pirm- 
kas, jis vice) turime likti su vi
sa lietuvių grupe — nežiūrint 
kas atsitiktų. Jei jau visi pa-, 
teks rusų rankosna — kuo mu
du esame gerasni, kad pabėgtu
me? Stovėdami tokios didelės 
grupės priešakyje turėjome da-j Kat»luniios menininko Jo.-di Bonas nupieps Viduržemiu jūr<x uo^o vaizdas 

Imtis ir jos likimu. Net neišsiurr- VYTAUTAS SIRVYDAS 
tėme nei savo šeimas.

Ankstų rytą abarmavcine per VIDINE ĮTAMPA 
rajonų ryšininkus — apie rusų! Y 11/111D JlrLL’ll ri
atvykimą į miestą. Pavojus pa
sirodė nebuvo toks didelis, kaip 
atrodė iš E.G. Sawage įspėji
mo. Rusai tikrai į Saalfeklą ry-‘dagavo nuo 19H m. birželio iki 
tojaus dieną atvyko, bet tai bu-į 1919 m. rugsėjo 19. Laikraštį 
vo tik rusų karininkų komisija, 
kuri turėjo tartis su tos srities 
(perleidžiamos sovietams) ame
rikiečių kariuomenės atstovais. 
Mūsų padėtis aiškiai buvo pa
vojuje, nes dabar jau paaiškėjo, 
kad reikia iš čia greitai sprukti, leidėjų-redaktorių 
nes nebuvo žinoma kada ta srr Spaudos bendrovės, kuri veikė 
lis sovietams bus perleidžiama, nuo 1910 m. kovo 17 iki 1921 
Tuoj, pat kreipėmės į karinės 
valdžios įstaigas, prašydami pa
galbos pasprukti toliau į vaka
rus. šimtai lietuvių su šeimo
mis ir bagažu susirinko miesto 
parke,-kur kelias dienas ar nak
tis } baimėje išlaukę, buvome 
Pakrauti į specialų traukinį ir 
.išvežti. 4 Bavariją. Netik buvo 
..išgelbėta visa 7 tą lietuvių gru- 

p.ė--(.turbūt apie 300 ar daugiau), 
bęt paskutinę dieną, prieš trau
kiniui išvykstant, gavęs, žinių* 
kad ligoninėje yTa intrenuoti keJ 
tūH: iiiūviai, kažkuriuo budai 
-patekę vokiečių kariuomenėn, 
nuvykau į ligoninę ir po labai 
trumpų “derybų” su tos ligo
ninės prižiūrėtoju amerikiečių 
karininku — tie 4 lietuviai, lyg 
iš naujo atgimę, greitai atsirado

gegužės 10. Vienu didžiyjų ben- 
! drovės darbų buvo Lietuvos lai- 
lsvės reikalui sušaukti, antrąjį 
i Amerikos lietuvių politinį Seimą 
Brooklyn, N.Y., 1914 m. spalio 
1-3, kurio pasėkoje “tautiečiai” 
formaliai suorganizavo savo 
partiją, pasivadinusią Sandara.

Amžinu galvosūkiu būdavo 
_ .... . ĮTėvvnės leidimo lėšos: organospaudos dalyve ir jrase nariu;.- * _ ... . .sK i 6.d00 egz. isspausdmimas ir iS-sudarvtos A. ... .- ‘rmr 1019 m Uoinaun

vedė pažangios tautinės kultūros 
keliu, visur keldamas Susivie
nijimo svarbą Amerikos lietu
viams. Tėvynę padarė rimta ir 
energinga Amerikos lietuvių

Mažeikai Evans

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA. IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

siuntinėjimas 1912 m. kainavo 
$4,265.22, o 1913 - $4.533.85 (re
daktoriui mokėta įmetus): 
Nariai 1908 m. buvo apdėti po 
60 centų už metinę prenumera
tą. kurią kitas seimas pakėlė iki 
84 centų. Prisiderinant valstijų 
ii pašto Istatymams4 organcr fi
nansavimų teko išimtinai pave
sti 1911 iii. sudarytam Lėšų fon
dui, kuris privalėjo .padengti vi
sas Susivienijimo admimstravi-

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

atsidūrėme Bavarijoje ir . . . 
laisvėje. Be V* Sidzikausko ar 
jo štabo pagalbos ar net žinios, 
kaip dabar, bent pagal jo atsi
minimus — “paraštę” — kai 
kas turėtu susidaryti įspūdi, 
kad tai įvyko jo pastangų dėka.

' “Dirva” padarė labai gerą 
mostą sutikdama talpinti V. Si
dzikausko atsiminimus “Diplo
matijos -paraštėje*’, nes vistiek

■ V. Sidzikauskas i yra daug dir- 
ibęs ir turi nemažai nuopelnų. 
Bet kai jis kalba.apie tai ko ne
žino ar sąvinasi nuopelnus ku
rių praktiškai* neįrodd — tai oe 
abejo nėra ko stebėtis, jei atsi
liepia tie, kurie vieną ar kitą jo 
teigimą gali pataisyti. Esu ti
kras, kad kai jo atsiminimai 
“Dirvoje” bus baigta spausdinti 

atsiras ne vienas jo bendra
darbių ar šiaip kompetentingų 
tuolaikinėje lietuviškoje “poli
tikoje” dalyvavus-ų žmonių, ku
rie tikriausiai ras ką nors tuose 
atsiminimuose papildyti ar pa
taisyti. Laukiu ir aš tos pabai
gos, nes nc’rs ir tik eilinis pa
bėgėlis, nedalyvavęs jokioje V. 
Sidzikausko vedamoje “politi
koje” — tariuosi galėsiąs dar 
kai ką pasakyti daugiau, negu 
dabar tai padariau.

(Pabaiga)

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
/ Telefonas 523-0440’

.• men U
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED \ KOPLYČIOS

TRYS MODERNIŠKOS KOPIYČIOS
ATK^rv. AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

mo išlaidas, Įjungiant ir Tevy- j 
nės leidimą. Nariai buvo ’apdėti J 
pradžioje po 9 centus mėnešiiiL * 
vėliau po 15. Į lėšy fondą. 1911 
m:. muplaukė $5,481.37; .1912 - 
$13,266.15; 1913 - $14,448.94. 
Vienais 1911 metais Tėvynės lei
dimas kainavo $8,510.08, o fi
nansų tebuvo sukelta $5,562.86, 
kurių $3.091.57 buvo narių pte- 
nunierata. Buvo svarstyta Susi* 
vienijimo centre įkurti pelningą 
trems laikams laivakorčių ir pi
nigų Lietuvon siuntimo agentū
rą, bet pasirodė, kad įstatymai 
draudžia broliškos savišalpos l 
orgatiizacijonls komercija užsi-, q 
imti. j į

(Bus daugiau)

TEyAS;IR'\SūNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME > 

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

’ Telef. 476-2345

Ftuit-Filled Fantasies

SOPHIE BARČUS
RADIJO iElMOS VALANDOS
Vfros pltegramei K W0PA, 

1490 IdL A. M.
LiMuviy kslbt: kasdien nuo pir- 

cnadieafo iki penktadienio 3:0C 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais mio 8^0 iki 9^0 
ral. ryto.

Vadė|a Aldona Davkuf
Tttefu HEmteek

71S9 Sd. MAPLtWO<3n AVI.
CHICAGO, H.U

Ifriklausė Lietuvių ža-
cr*»«za dressing. Simple to makt and delta om to ser**% it** a 
fantastic •ccompanimrnt to a. platter of fresh fruit — grape*.

Mirė 1971 melų lapkričio men. 21 diena, sulaukusi 88 
melų amžiaus. Gimusi Lietuvoje.

NARIAI:
Cklcxftx
Uatuvių 
Laidotuvių 
WreKtorii 
A«aoriacijoi

AMBULAMCI 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

'i IR NAKU

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSI.

TUMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
W7 UTUAN1CA 4VENUE. Pkont: Y Arli 7-44*1

pasirinkime^
vMntaU

(įstMBOs)k 

677-84Ą?

NORMANĄ 
RŠTEJNJ

W*ta»h AwDD0

Developed by home eeooomltte For Morton Salt Comp*ayt 
€>* dretting*• quick, piek*me-vp Oavor come? from i combina
tion of brovm «u<ar uxi Mortot^Naton'l SeaaoaAe^ooiAt 
fated.

Otb«r talad tipai To please the eye at well at the taste boda, 
Vary color, abape* and cizae of different fruit* (or wgetabte) 

; on the aernng platter.
V Ta prevent eiH frwlt from dteeoloftng, dip aSeea er vrdfcee

— Jei žinote akmenis kurie 
galttį užmakyti Neajienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Met 
jiems siusime Naujienas dvi sa*

X (t-ounc*) etrloa tout M teapoon Morton * 
cream Nature's Seasons

< M eup firmly peeked •easoning blend
brown sugar

Keturių Metų Mirties Sukaktis 
Brangios Mamytės Pauline Stanaitis 

Gyveno Clearwater, Florida 
Anksčiau gyveno Chicago, Illinois.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave* Cicero, HL Phone: OLympic Z-100^

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeUt 3-3571

GEORGE F. RUDAUNAS
321? So. UTUANICA AVK T»L: TAr<» 7-HM-113f

garės ir Suvalkiečių klubams.
Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Liūdėti liko: sūnus Roland, duktė Josephine Dennis bei 

kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Brangi Mamyte! Taip liūdna be tavęs. Taip širdį skauda. 

Niekados nematysime tokiems meilės, kaip tavo.
Duktė Josephine, sūnus Ro/and ir draugai

Your kite *Tor all things, great and small” will be 
remembered by Us all.

rr
You r Friends

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS

2424 WEST 69th STREET RKpvbUc 7-1211
231 i WEST 23rd PLACE VTittafa 7-4471
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pilot HUK DL 974-4411

S154 So. HALaTKD STREET TAnfa 74fll
———

(l ~ MAUitBMO^ CHICAGO R, ill Monday. November 20, 197*



L. VENCKUSNAUJA ANGLIKONU KLUBO VALDYBA
& m. spalio mėn. 29. d. Vy- 

«čių salėje Čikagoje, Anglijos- 
Britanijos {lietuvių klubas turė
jo savo metinį narių susirinki
mą. Daugumą šio klubo narių

Revizijos komisiją sudaro 
Balys Brazdžionis, Vladas Pa- 
lubeckas ir Juozas Šlajus. Klu
bo biuletenį ir toliau redaguos 
mokytojas J. Jokubka, adminis-

sudaro tautiečiai, kurie ilgesnį j tracijos darbus aVieka jau daug 
ar trumpesnį laiką po antrojo Į metų Vladas Paliurionis.

-pasaulinio karo gyveno įvairio
se Didž. Britanijos vietose. Jie, 
panašius vargus išgyvenę, arti
mai susidraugavo, tad ir savo 
klubo susirinkimo ar parengimų 
progomis visuomet gražiai pa
bendrauja. Toks bendravimas 

.atnaujina draugystės ryšius, už- 

. megstus begyvenant Anglijoje 
arba Čikagoje, būnant šio klu
bo nariu. Tad ir šį kartą, susi
rinkimui pasibaigus, visi nariai 
susėdo prie bendrų stalų pasiž
monėti ir pasivaišinti.

šių metų valdyba, kuriai va
dovavo sumanus visuomeninin
kas Anatolijus Lakas, turėjo ke 
turis parengimus, pradedant už 
gavėnių balium vasario mėnesy
je ir baigiant “Krintančių Japų 
bAHumi”, kuris įvyko š. m. spa 
lio 14. d. su geru pelnu. Tai gra 
žūs vaisiai -artimai bendraujant 
valdybai su nariais-talkininkais, 
kurių šiam klubui netrūksta.

1978. metų valdybos kadenci
jai baigiantis, metinis-susirinki
mas išrinko naujos sudėties vai 
dybą, kuri po savaitės pasiskirs 
tė pareigomis: - Justin Šidlaus
kas — pirmininkas, VI. Paliulio 
nfš^vicepirm., Jonas Jokubka ka 
sininkas< Kazys Rožanskas-pa-^ 
renginių vadovas. Jo talkininkai 
^S: Rudokas' ir Pranas Rum- 
ša. "Valdybos^nariais tapo “Lau
rinaitis. ir VL Straznickas.

Naujon valdybon patekusieji 
be išimties yra patyrę organiza
cijų veikėjai. Tad reikia laukti, 
kad ateinančiais 1979. metais 
A-B klubas vėl išvystys ir kul
tūrinę veiklą, kurią “anglikonai”, 
kai nori, suranda. Jie praeityje 
yra suruošę literatūros vakarą, 
pasikviesdami autorius net iš 
Anglijos. Taip pat buvo suruoš
tos keSos, Anglijoje gyvenusių 
lietuvių dailininkų, meno paro
dos. D. B. L. S (Didž. Britanijos 
Liet. Sąjunga) netrukus išleis 
savo 25-kių metų veiklai pami
nėti leidinį-metraštį. Kadangi 
anglikonų klubas prie jo išleidi
mo prisidėjo visa tūkstantine, 
reikia manyti, kad naujoti valdy 
ba surengs šios knygos pristaty
mą Čikagos ilietuviams.

Kai kurios draugijos Čikagoje 
ir klubai, kaip buvusių Policijos 
tarnautojų, paštininkų, agrono
mų ir t. t. paskutiniais metais 
leidžia knygas apie savo praei
ties . gyvenimą.

A-B klubas galėtų nemažiau į tojams, prašant aktyviau prisi- 
padaryti išleidžiant knygą apie ,prje platininio vajaus.

Vitkus išrinktas naujai 
Miami lietuvių šaulių 
pirmininku. Steigimo 

liautiems,

e

TRUMPAI

— Augustas Samkow iš Mar
quette Parko, platinimo vajaus 
proga, tapo Naujienų skaityto’- 
ju, užsisakydamas jas viene' 
riems metams. Jis pasinaudojo 
vajaus kuponu. Dėkui jam už 
dėmesį Naujienoms ir jų plati
nimo vajui. Taip pat dėkui jo 
artimiesiems, kurie jį supažin
dino su Naujienomis ir turėjo 
teigiamos įtakos. Gerą žinią 
malonu skelbti visiems skaity-

gyvenimą Anglijoje pokario me 
tais. Kaip tik dabar Naujienos 
kasdien spausdina L. Venckaus Ont., pratęsdamas prenumera- 
istorinius biografinius prisimini- tą,: parėmė Naujienų leidimą 
muskurie iki šiol, dar jokioje $5 auka.’Dėkui. Taip pat dėkui 
knygoje nepaminėti, bet visų tos. apylinkės tautiečiui, užsisa- 
angiikonų panašiai išgyventi, .kiusiąm Naujienas .3 mėn. tin-

— D. Renkauskas, Toronto,

Naujienų vadovybė fc Platinimo vajaus laJfoirij įi 1 f visus jskaT
jus Visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnefiu bet lietuviškos spau- 
■pirmūnų vpavyzfflais, -piatmiiit 'M;8ridaurią Amerikos" lietuvių dfenralft

staro# grandisę'
ėgomls

vii Kėeikfttis Wo&lui

. Kartftis/ savr 'Grimį Shores: motelio Ir: Retidearitdo yldfeu&į 
l?350r‘ Gūlf Rlvdų' ft. ’ Retersto® ; teU^f3^1-Ū753,GTAsŽyrė
frijrr' dienų - atostogas ’ iriems" asrneidte.' \ LairithgiejL ’turės’ J^ro^ds; bftti 
weSfarfe įuikiamė motelyje prie tfst privaHu'.'paplūdlmiiL
šaidiritr kambariu,- 'TVj telefonu -if' Itibfa.moderniais'

Mūsų benčtradąrb& ir savaitinės-Ilties-MApJlnk mus- mūsų nxmus* 
lutorė M. ;Mainytė paskyrėe $90: prefeij® Be £beJ<X ra&te* ft daugiau 
mecenatų kurių, vertingos dovanos- bos-skeMAnios fr paskirstytos rude
niniame. Naujienų piknike. ' -

-Visas Jr visus kviečiame į diffiąfa trikv •<

prašoma pasinaudoti Žemiau eatnfiomls atkarpomis.

:jkąmęsniani susipažinimui, todėl 
pavardės prašiusiam neskelbti.

. Nuoširdžiai dėkui poniai 
: Dianai Gould is Freeport, HL, ūž 
gerus > -linkėjimusartėjančių 
syenčių Proga ir už $10 auką

• ijJaujienu paramai. .

Elzbieta/^Petkūniėnė ’ iŠ 
Gąge'‘Parko išsikėlė i Marquette 
ĮJarką. J. BaltrantGiiaitiŠ grįzb 
pBrightoif'Parkąfiš Urnom Piėr, 
Mich. Emilis 1 po'7 Ilges-

niu atostogų., grįžo į Chula Vis. 
įl<. 3i-rj 

‘ Ponia7Adėlė Louciūš ;iš Oak
Lawnp IR.,11^anksčraū^ gyvenusi 
.Marquette' Parke, -T Ilgesnės-
pertraukos: vėl. tapo Naujienų 
skaitytoja.. Malonų buvo girdėti 
jęieJĮps regėjimo; visišką ;pagę- 
rėjimą. .*' - ; ... . ....

į —Hamiltono Teatras rtAuku. 
ra^, rež. E. Kudabienės vado
vaujamas, ...atvyksta Chicagon.

Kovo 17 ir 18 d. statys du vai
dinimus: Balio Sruogos “Pava
sario Giesmė” ir Gabrielės Za- 
polskos “Ponios Dulskienės mo
ralė”. Vaidinimai vyks Jaunimo 
Centre. Įėjimas po 6 doL, stu
dentams ir pensininkams 4 dol. 
Bilietai gaunami “Lietuvos Ai
dų” radijo raštinėje, 2646 W. 
71st St. ir Marginiuose. Visuo
menė kviečiama iš anksto teat
re dalyvauti. Rengia “Lietuvos 
Aidų” radijo programa.

— Algirdas Pretkelis iš Mar
quette Parko, baigęs muzikos ir 
dirigavimo studijas bakalauro 
laipsniu Chicago universitete, 
baigė meno ir pedagogikos kur
są magistro laipsniu Roosevelto 
universitete. Jis moko Kelly 
aukšt. mokyklos Muzikos depar
tamente ir yra orkestro vedėjas.

— Muz. Alice Stephens ir jos 
diriguojamas jaunų lenkaičių 
ansamblis “Lirą Singers” šią va
sarą aplankė Lenkiją ir vieno 
mėnesio kelionėje turėjo ;14 kon
certų, įskaitant koncertą- Ameri
kos ambasadoje. Gruodžio; 3 d. 
3:30 yal. popiet The Lira- Sing
ers turės kalėdinių giesmių ir 
himnų-koncertą Marijos aukšt. 
mokykloje,. Koncerto programom 
jeiztaiprpąt ^dalyvaus pianistas 
Manigirdas Motekaitis.: ? - j a /

zi ^ Rasa Lintakaitė žaidžia St. 
Xavier kolegijos tinklinio rink
tinėje.: Rinktinė' laimėjo trecią 
vietą: Illinois kolegijų varžybose.

ESTATE
Namai, tema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

NAUJIENOS
I7W SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 6060t

r - 
Trardė Ir Tardai

Ačrem

• Užstkair Naujienas kaip dovaną savo — 
yra naujas skaitytojas. Priede doL

Pavardė ir vardai ______________ __ -

kuris

Adresas

Sponsorlaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas riuntinėtl už pridedamus , doL___________

Favirfė tr vardu ------------____— _________________________________t
Ačreaf ---------------------------------------- -__________________________________

• Platinimo vajam proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites rualpą. 
tinimui nemokamai be Jokių įsipareigojimu.

Pavardė ir vardai

Adresas

Pavardė ir vardas

Adreso

Pavardė ir vardas

. -t- Dr. Albertas Gerutis, gyv> 
Šveicarijoje, parašė, .monografi
ją: Petrai Klimas valstybi
ninkas, . diplomatas> istorikas, 
kankinys. 320 psl. knygą- išleido 
“Vilties” bendrovė, kaina $10.

Knygos pagrindiniai skyriai: Tie
siant kelią į laisvę, Lietuvos dip
lomatinis atstovas - užsienyje, 
Antrasis. Pasaulinis karas ir Lie-

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

tuvos okupacija. Petras Klimas

— totalitarinių režimų auka.’ 
Knyga gaunama Vilties bendro
vėje ir pas kai kuriuos platin-į 
tojus.

| — M. 

įsteigtos 
k uopos

(iniciatorius dr. K.
I^SST vicepirmininkas. Steigia* 
niasis susirinkimas buvo spalio 
8 d. Miami Lietuvių klube.

— Jonas Adomaitis vadovau
ja Rochesterio lietuvių veteranų 
estradiniam dainos vienetui “Su
tartinė”. Vienete dainuoja; Ona 
Adomaitienė, Anelė Dziakonie- 
nė, Izabelė Žmuidzinienė, And
rius Cieminis ir Vytautas Žmuid- 
zinas. Vienetas sėkmingai kon
certavo Baltimorės ALT S-gos 
suruoštame baliuje.

Reikalinga moteris prižiūrėti 
vaikus 5 dienos į savaitę Orland 
parke. Gerais atlyginimas. Skam
binti vakarais 349-1911. (Pr).

Prof. Adomo Varno pagerbi
mo akademijai ir banketui sta
lus ir vietas rezervuoja O. Vai- 
čaitienė 7:00—2;00 vai. telefonu 
925-3211, kitu laiku — tel. 582- 
9784 ir E. Kolbienė tel. 776-4324;

(Pr.) j

Maria Rudienė, BALFo pirmi-- 
ninkė, sutiko būt’ prof. A. Var-Į 
no pagerbimo akademijos vedė-! _
ja. Akademija ir banketas įvyks}® UDRAITIS REALTY 
gruodžio mėn. 2 d. Tautiniuose Įvairi apdrauda —INSURANCE 
Namuose. Vietas prašoma rezer
vuoti iš ankšto: dieną — tek 
925-3211, vakare — 582-9784 
arba 776-4324. (Pr.)

Antanas Kučys, “Varpo” re
daktorius, bus pagrindinis kal
bėtojas šimtamečio profi A. Var
no pagerbime' akademijoj, gruo
džio mėn. 2 d. (Pr.)

“Mindaugo vain ika^mas”, 
prof. Adomo Varno monumenj 
tąlus darbas, > Margučiui pade
dantį yra surastas ir tikimasi jį ; 
gauti parodai.Apžvalginė prof. 
Varno darbų paroda bus’atida
ryta gruodžio 2 d. i Parodoje bus 
išstatyti ' visi dar: neparduoti 
prof. Varnd darbai. šiaT paroda 
rūpinasi: komisija,: kuriai vado
vauja daiL Mikas Šileikis. Paro
da, ir pagerbimo akademija bus 
Tautiniuose Namuose. (Pr.)

šiirrtamėčiui prof. A. Varnui 
gautos kelios aukos yra įneštos 
į specialią Midland Savings są
skaitą Nr. 33063-6. Per pagerbi
mo akademiją šios aukos bus < 
įteiktos jubiliatui. (Pr.)

Prudencija Bičkienė atliks me
nine programą prof. A. Varno* 
pagerbimo akademijoj, gruo
džio 2 d. Tautiniuose Namuose, 
6422 S. Kedzie Avė. (Pr.)

Organizacijos ir asmenys, no
rintieji pasveikinti prof. A. Var
ną jo pagerbimo akademijoj, 
prašomi savo sveikinimus įteikti 
raštu. (Pr.)

Namai, lama — Pardavimui 
REAL ESTATE FO* SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, PrerdenUa

2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-774?

NAMAS — SVAJONE: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptume, 3 automobi
lių garažas, du balkonai, patio. Mar
quette Parko centre.
MŪRINIS BUNGALOW. 3 miegami, 

gražiai užlaikytas, $34,000.
NAMAS IR TAVERNOS - SVETAI

NES biznis. $80,000.
MŪRINIS NAMAS. Didelė taverna, 

apie 200 svečiu salė, 2 butai po 6 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tas 
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

NAMAI-TA1 AUKSAS

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui Lukšus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

ŠVARUS 7 kambarių namas ir 2 
auto garažas, 2 vonios, nauja elektra, 
naujas gazu šildymas. $24,800. Tuoj 
galima užimti, arti ofiso.

REAL ESTATE

ATSIMINIMU

M. L. S.
Gausus namu pasirinkimas 

pietvakariuose

2625 West 71st Str<=el

Tek 737-7200 arba 737-8534

BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
kam nuomininkus

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

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
j PATAISYMAI

Turiu Chlcigos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose frnlt, fa- 

į rantuotai ir sąžiningai
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
TeL 927-3559

HELP WANTED — MALE 
Darbininku reikia

KEYLINE PASTE UP
, Excellent Opportunity Background in 
mechanical drawing a must. Knowl- 

ledge of decimals and fractions.
; 4922 S. WESTERN AVE.

476-6898

_ U2-48 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
1 Tlktdi $92 pusmečiui automobili# 

liability apdraudimas ponalnlnkarm 
Kreiptu

46*3 S*. ASHLAND A.VL 
JW4773

> ’ ■ >' -‘‘FACTORY ’ ■ - ’t; .... .. ......
Several Full Time Position now avai
lable on 2nd shift. Must be a high) 
school graduate with an excellent, 

- - - - $5.28work record. Starting salary 
per hr. to $6.28 per hr.

Call Mr. KELEMEN at 
666-1441 for. appt.

between 9 AM & 3 PM

LAIKRODŽIAI Ip BRANGENYBĖ

Pardavimai ft Talaymat 
2646 wKrr tM.rnmn

f V < T REpeMft T-1W1A1

HELP WANTED — FEMALE 
f , Darbininkių Reikia

EXCELLENT 
OPPORTUNITY

t 1 - -

Siuntiniai į Lietuvą * 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ar.
Chicago, III. 60632. T»L YA 7-5910

MARIJA N0REIKIEN1
W3 Wert *Kk SL, CWe«co, m W«2f • Tel WA &-I7J7 

DMtfli wlrtnklmaf fcreą rOšle* Įvairi v
MAISTAI H EUROPOf SANDELIU.

Cosmos Parcels Express Corp.
MAKourrri gift parcils »rvk« 

1M1 W. WHi Chlc^>, III. M429. _ TH. WA 5-3737 
J3» J*. Cbte*w, HL «MM_ _ T^_ 1M-XH*

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

ir

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

;•
For a self motivated person. Various 
duties including light typing. Near 
north location. Close to public tran-J 
importation. Excellent benefits.
t 822-0450

CLEANING LADY
k day per week steady. First class, 
igood pay. Ref. req & must speak 
some English.

624-5861.

M. 1 I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tol. 254-7455 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai 
* ------

BEST THINGS IN LIFE

Call Frank ZapoIIi FTAYt M1M

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

CENTURY 21 REAL ESTATE
SALES CAREER

i
‘Full benefits of Century 21 Training 
Program. We are expanding & need 
full time sales people. License & ex-, 
perience preferred.

CENTURY 21 REALTY
361-4041

GA 4-1654
II" ■ i ■ ■

injvranu

State Farm Life Insurance Company j

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWERAGE

All types of plumbing repairs, 
drain lines power rodded, catch 
basins cleaned and rebuilt Free 

estimate. 24 hr. service.
735-6361

TM A WIDOW, on S.S. income, have

V

* PERSONAL 
Asmeny Ieško

- “LIETUVOS AIDAI”
-i, KAZE BRAZDZIONYTE,
= J PROGRAMOS VEDtJA
Wy Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vaL 

Penktadieniais 9:30—10 va], vak.
Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

2646 W. 71 it Street, Chicago, Illinois 60629
TeM. - 778-5374 '

imu iwwewwwwmwweewT i s s ■■■■■ įbrbjs ■ w ■ imi——»■

vak.

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano S ui 

; paruošta, — teisėjo Al phons 
I Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
j išleista knyga su legališkomis 
1 formomis.
į Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica 
go, IL 60608.

PAGUODOS REIKALINGUMAS
_ . -. v. 1J1A WJLL2WV, on O-O. UIUUIUC, U4VU

Kada liga arba mirtis paliečia a mobile home on an acre, Wiuld like 
šeimos narius, kas tuomet? Kasjlo meet a sincere gentleman - who 

avnr/MiiH chorą nvTWincnc

gali suteikti mums paguodą ir 
ramybę ?

Pasiklausykite r e i k a lingu ■ 
mums žinių iš Dievo žodžio, ku
rias turėtume panaudoti prak
tiškai mūsų gyvenime, šį antra-] 
dienį 9:15 vai. vak. radijo ban J 
ga 1490-AM per Lietuvos Aidus. [

Gruodžio mėnuo yra laiškų 
mėnuo Gerajai Naujienai Lietu
viams. Jei dar neparašėte, rašy
kite pareikalaudami šv. Jono 
evangelijos knygelės. Prisiusime 
dovanai. Rašykite: <

Lithuanian Ministries |
P.O. Box 321 I
Oak Lawn, IL 60454

would relocate and share expenses.
Have no dependents - in good 

health, nondrinker or smoker. 
Lithuanian descent.

Write in English to:
Chicago, HL 60608 
Box 22J 
Naujienos
1739 S. Halsted St.

------- " 1

ADVOKATAS
CHARLES P. KAL & Assoditei 

2649 West 63rd Street,

Tel. 776-5162
Trečiadieniais iš anksto susita

rus. Sestalieniais iki 12 v.
Vakarais tel. 373-5047.

Raštinė veikia jau daugiau kaip
40 metų, patarnaudama klientams.’

■ ’ I ------------- - .. i 1 iff. V

MAUIlBNCrt. CHICAGO I, |U, MGgdaft




